
EVOLVEO
EasyPhone 
EG

Specifikace
    • velký barevný 2.4“ displej 

 • kovový přední panel 
 • Fotokontakty 
 • SOS volání a SMS nouzová zpráva s lokalizací polohy 
 • Chytrá nabíjecí kolébka s funkcí pro vyhledání telefonu 
 • FM rádio s vestavěnou anténou 
 • přehledné a jednoduché menu 
 • vyhrazená tlačítka pro Fotokontakty, svítilnu a ovládání hlasitosti 
 • hlasitý reproduktor pro poslech FM rádia a vyzvánění 
 • oddělená tlačítka klávesnice 
 • GSM/GPRS 850/900/1 800/1 900 MHz 
 • čtyři uživatelské zvukové profily 
 • rychlý přístup k 8 oblíbeným telefonních kontaktům 
 • vibrační vyzvánění 
 • 3.5 mm vstup pro sluchátka 
 • možnost vložení microSDHC karty 
 • výkonný reproduktor pro hlasité hands-free 
 • VGA fotoaparát 
 • prohlížeč obrázků 
 • hudební přehrávač 
 • videopřehrávač 
 • kalendář 
 • budík 
 • stopky 
 • Bluetooth 
 • kalkulačka 
 • lupa 
 • Li-ion baterie 900 mAh 
 • USB typ C 
 • rozměry telefonu 130 x 56 x 11 mm 
 • hmotnost 105 g s baterií  

Balení obsahuje
   • mobilní telefon EVOLVEO EasyPhone EG 

• chytrou nabíjecí kolébku 
• síťovou nabíječku 230 V 
• uživatelský manuál

EVOLVEO EasyPhone EG je snadno ovladatelný 
elegantní tlačítkový telefon. V černém provedení 
je telefon dodáván s odolným kovovým předním 
panelem. Jednotlivá tlačítka klávesnice jsou 
oddělena, což usnadní psaní SMS zpráv a zadávání 
telefonních čísel. Chytrá nabíjecí kolébka umožní po 
stisknutí tlačítka aktivovat vyzvánění na telefonu. Díky 
této funkci tak odložený telefon snadno najdete. 

Fotokontakty a rychlá volba
Pro snadné volání je telefon vybaven funkcí 
Fotokontakty. K osmi vybraným kontaktům lze 
doplnit fotografii, která usnadní identifikaci volajícího. 
Pro vyvolání nabídky fotokontaktů stačí jednoduše 
stisknout jedno tlačítko. Pro dalších osm kontaktů je 
možné přiřadit tlačítka rychlé volby, která odpovídají 
číslům 2-9.

SOS volání a SMS nouzová zpráva s lokalizací 
polohy
Na zadní straně telefonu se nachází SOS tlačítko, 
po jehož stisknutí telefon začne automaticky vytáčet 
předvolená čísla a odešle na ně nouzovou zprávu 
včetně informace o přibližné poloze. Polohu lze získat 
i zasláním SMS z chytrého telefonu. K určení polohy 
telefon využívá mobilní síť GSM. 

Bohatá výbava
Skvěle čitelný barevný 2,4“displej, výkonná svítilna s 
vyhrazeným tlačítkem na boku telefonu, fotoaparát, 
hudební přehrávač s možností přehrávání skladeb 
uložených na microSDHC kartě, kalendář, budíky, 
lupa, kalkulačka, záznamník a další praktická výbava 
pro snadné používání. 

kovový přední panel 
2,4“ displej 
SOS tlačítko s lokalizací polohy
kolébka s tlačítkem pro vyhledání

www.evolveo.com


