
EVOLVEO
EasyPhone 
FM

Specifikace
• přehledné a jednoduché menu
• jednoduché ovládání
• velký barevný 2.3“ displej
• oddělená tlačítka pro snadnou obsluhu
• FM rádio s vestavěnou anténou
• vyhrazená tlačítka pro FM rádio, svítilnu a odemknutí telefonu
• hlasitý reproduktor pro poslech FM rádia a vyzvánění
• SOS tlačítko na zadní straně pro SOS volání a poslání SMS až na pět 

telefonních čísel
• stojánek pro snadné nabíjení baterie s LED kontrolkou
• rozlišení displeje 320 x 240 px
• oddělená tlačítka klávesnice
• podpora dvou SIM karet
• GSM/GPRS 850/900/1 800/1 900 MHz
• pět uživatelských profilů
• rychlý přístup k 8 oblíbeným telefonních kontaktům
• vibrační vyzvánění
• tlačítko pro ovládání hlasitosti na levé straně telefonu
• 3.5 mm vstup pro sluchátka
• možnost vložení microSDHC karty
• výkonný reproduktor pro hlasité hands-free
• VGA fotoaparát
• prohlížeč obrázků
• hudební přehrávač
• digitální záznamník zvuku (diktafon)
• kalendář
• budík
• Bluetooth
• kalkulačka
• lupa
• Li-ion baterie 1 000 mAh
• rozměry telefonu 130 x 61 x 16,5 mm
• hmotnost 105 g s baterií

Balení obsahuje
• mobilní telefon EVOLVEO EasyPhone FM
• nabíjecí stojánek
• síťovou nabíječku 230 V
• stereo sluchátka s hands-free
• uživatelský manuál
                                                                  

Praktický mobilní telefon s FM rádiem a 
velkým barevným displejem
EVOLVEO EasyPhone FM je snadno ovladatelný 
telefon s velkými tlačítky klávesnice, vyhrazenými 
tlačítky pro vybrané funkce a velkým přehledným 
displejem. Jednotlivá tlačítka klávesnice jsou 
oddělena, což usnadní psaní SMS zpráv a zadávání 
telefonních čísel. Pro telefonování na oblíbená čísla 
je možno nastavit osm rychlých předvoleb. Silný 
reproduktor zajistí, že nezmeškáte žádné volání a díky 
dvou SIM kartám budete dostupní kdekoliv. 

Užijte si vestavěné FM rádio
Vestavěné FM rádio s automatickým laděním stanic 
ve spojení se silným reproduktorem zpříjemní poslech 
vaší oblíbené stanice. Pro příjem signálu rádia není 
potřeba připojovat sluchátka, anténa je integrována 
přímo v přístroji. Pro zapnutí FM rádia je telefon 
vybaven samostatným mechanickým tlačítkem na 
boku přístroje. Rádio lze poslouchat i na pozadí a 
při jeho poslechu tak můžete psát SMS, prohlížet si 
obrázky či zadávat oblíbené akce do integrovaného 
kalendáře. Při telefonování či příchozím hovoru se 
rádio automaticky ztlumí a po ukončení hovoru opět 
rozehraje.

SOS volání a SMS nouzová zpráva
Na zadní straně telefonu se nachází SOS tlačítko, 
po jehož stisknutí telefon začne automaticky vytáčet 
předvolená čísla a odešle na ně nouzovou zprávu. Je 
možno zvolit až pět telefonních čísel, na které bude 
voláno a zaslána SMS.

Elegantní konstrukce s velkými tlačítky 
2,3“ displej 
Dual SIM
SOS tlačítko
FM rádio

Barevné varianty:

www.evolveo.com


