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Specifikációk
• áttekinthető és egyszerű menü
• maximálisan egyszerű kezelés - a könnyű híváshoz és SMS vagy 

MMS üzenetek küldéséhez
• nagy, színes, 2,4“ főkijelző
• másodlagos, színes, 1.77“ kijelző gyors információra
• 2 dedikált gomb a telefon billentyűzetén, a kedvenc kapcsolatok 

számára
• dedikált gomb a fényképezőgéphez és a lámpához
• hangos hangszóró a csengésre
• SOS gomb a hátsó részen akár öt telefonszám felhívására
• töltőállomás LED jelzőfénnyel az akkumulátor egyszerű feltöltéséhez
• a kijelző felbontása 320 x 240 px
• elkülönített gombok a billentyűzeten
• MMS üzenetek támogatása
• GSM/GPRS 850/900/1800/1900 MHz
• öt felhasználói profil
• gyors hozzáférés 8 kedvenc telefonszámhoz
• vibrációs hívásjelzés
• gomb a hangerő szabályozására a telefon bal oldalán
• 3.5 mm-es fülhallgató-bemenet
• FM rádió automatikus, vagy kézi hangolással
• behelyezhető microSDHC kártya
• nagy teljesítményű hangszóró hangos hands-free beszélgetéshez
• VGA fényképező
• képgaléria
• zenelejátszó
• digitális hangrögzítő (diktafon)
• naptár
• ébresztőóra
• Bluetooth
• számológép
• Li-ion akkumulátor 1050 mAh
• a telefon méretei 103,9 x 51,8 x 21 mm
• tömege 98 g akkumulátorral

A csomag tartalma
• EVOLVEO EasyPhone FD mobiltelefon
• töltőállomás
• 230 V-os hálózati töltő
• sztereó fülhallgató hands-free funkcióval
• használati útmutató
                                                                  

Elegáns összecsukható mobiltelefon 
töltőállomással és nagy, színes kijelzővel
Az EVOLVEO EasyPhone FD kinyitható telefon 
könnyen használható, jól felszerelt és két aktív 
SIM-kártyát támogat. A nagy számok és betűk 
kitűnően olvashatók a nagy, színes kijelzőn. A 
billentyűzet egyes gombjai egymástól elkülönítettek, 
így megkönnyítik az SMS üzenetek írását és a 
telefonszámok megadását. A telefon elülső részén 
két, az egyes billenytyűk alatt pedig további nyolc 
gomb található a kedvenc számok hívására.

Két kijelző a jobb áttekinthetőségért
A fő 2,4“-os és a másodlagos 1,77“-os kijelző 
megkönnyítik a telefon használatát. Az másodlagos 
kijelző információkat jelenít meg a bejövő hívásokról, 
a nem fogadott hívásokról, a bejövő SMS-ekről, 
az időről, az akkumulátor állapotáról, vagy a jel 
erősségéről. A fő, nagyszerűen olvasható 2,4“ kijelző 
áttekinthető menüt kínál az egyszerű használat 
érdekében.

SOS hívás és SMS segélyüzenet
A telefon hátsó részén egy SOS gomb található, 
melynek megnyomásával a telefon automatikusan 
tárcsázza az előre meghatározott telefonszámokat és 
segélykérő üzenetet küld azokra. Öt telefonszámot 
is kiválaszthat, melyek tárcsázásra kerülnek és SMS 
üzenetet kapnak.

Töltőállomás
A telefonhoz egy praktikus töltőállomás is jár, melybe 
elég behelyezni a készüléket, és az automatikusan 
tölteni kezdi az akkumulátort.

Összecsukható kialakítás nagy gombokkal 
kamera LED vakuval
Dual SIM
SOS gomb

Színváltozatok:

www.evolveo.com


