
EVOLVEO
EasyPhone 
EG

Specifikációk
 • nagy méretű 2.4“ kijelző
 • fém elülső panel
 • Fényképes névjegyek
 • Kijelző felbontása: 240*320
 • SIM: 1x
 • BT verzió : 3.0
 • Kamera: 640x480 = 0,3Mpix
 • Beszélgetési idő : 4 hours  óra
 • Készenléti idő : 10 days nap
 • Kijelző típus: TFT
 • Kijelző felbontása: 240*320
 • Operációs memória: 32MB
 • Belső memória: 32MB
 • Maximum kezelhető SD kártya : 32GB
 • Töltési idő 50%-ig: 1hour óra
 • SIM típus : Micro and with reduction Nano/Micro és adapterrel Nano
 • SOS hívás és SMS segélyüzenet helymeghatározással
 • Okos töltőállomás a telefon megkeresésére szolgáló funkcióval
 • FM rádió beépített antennával
 • jól áttekinthető egyszerű menü
 • kijelölt gombok a Fényképes névjegyekhez, zseblámpa és 

szabályozható hangerő
 • hangos hangszóró az FM rádió hallgatására
 • elkülönített billentyűzet gombok
 • GSM/GPRS 850/900/1 800/1 900 MHz
 • négy felhasználói hangprofil
 • gyors hozzáférés 8 kedvelt névjegyhez
 •rezgés csengésnél
 • 3.5 mm-es fülhallgató-bemenet
 • behelyezhető microSDHC kártya
 • nagy teljesítményű hangszóró hangos hands-free beszélgetéshez
 • képfeldolgozó, zenelejátszó, videólejátszó, naptár, ébresztőóra
 • stopperóra, számológép, nagyító
 • Li-ion 900 mAh akkumulátor
 • C típusú USB
 • a telefon méretei 130 x 56 x 11 mm
 • tömege az akkumulátorral együtt 105 g  

A csomag tartalma
• EVOLVEO EasyPhone EG mobiltelefon
• okos töltőállomás
• 230 V-os hálózati töltő
• használati útmutató

                                                                       * csak a fekete változathoz

Az EVOLVEO EasyPhone EG egy könnyen kezelhető 
és elegáns nyomógombos telefon. A fekete telefon 
ellenálló fém elülső panellal van ellátva. A billentyűzet 
egyes gombjai el vannak különítve, mely megkönnyíti 
az SMS üzenetek írását és a telefonszámok beírását. 
Az okos töltőállomás gombjának megnyomását 
követően a mobiltelefon csengőhangja lejátszásra 
kerül.   

Fényképes névjegyek és gyors választás
A könnyű hívásokért a telefont Fényképes névjegyek 
funkcióval látták el. Nyolc kiválasztott névjegyhez 
csatolhatóak fényképek, melyek megkönnyítik 
a hívó fél azonosítását. A fényképes névjegyek 
kínálatának előhívásához egyszerűen elég egy gomb 
megnyomása. 

SOS hívás és SMS segélyüzenet 
helymeghatározással
A telefon hátsó részén egy SOS gomb található, 
melynek megnyomásával a telefon automatikusan 
tárcsázza az előre meghatározott telefonszámokat 
és segélykérő üzenetet küld azokra, információval a 
hozzávetőleges helyzetről. A helyzet meghatározható 
okostelefonról   való SMS küldéssel is.

Gazdag felszereltség
Remekül olvasható 2,4“ méretű színes kijelző, 
hatékony zseblámpa, dedikált gombbal a telefon 
oldalán, kamera, zenelejátszó, mely képes a 
microSDHC kártyán tárolt dalok lejátszására, naptár, 
ébresztőórák, nagyító, számológép, üzenetrögzítő 
és egyéb praktikus funkciók a könnyű használat 
érdekében. 

könnyű kezelhetőség és okos töltőállomás 
nagy méretű 2.4“ kijelző
fém elülső panel*
fényképes névjegyek
FM rádió

www.evolveo.com


