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EasyPhone 
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Specifikációk
• áttekinthető és egyszerű menü
• egyszerű vezérlés
• nagy, színes, 2.3“ kijelző
• külön gombok az egyszerű kezeléshez
• FM rádió beépített antennával
• külön gombok az FM rádióhoz, lámpához, vagy a telefon feloldásához
• hangos hangszóró az FM rádió hallgatására és hívásjelzésre
• SOS gomb a hátsó részen akár öt telefonszám felhívására és SMS 

küldésére ezekre a számokra
• töltőállomás LED jelzőfénnyel az akkumulátor egyszerű feltöltéséhez
• a kijelző felbontása 320 x 240 px
• elkülönített gombok a billentyűzeten
• két SIM kártya 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
• behelyezhető microSDHC kártya
• nagy teljesítményű hangszóró hangos hands-free beszélgetéshez
• VGA fényképező
• képgaléria
• zenelejátszó
• digitális hangrögzítő (diktafon)
• naptár
• ébresztőóra
• Bluetooth
• számológép
• nagyító
• Li-ion akkumulátor 1000 mAh
• a telefon méretei 130 x 61 x 16,5 mm
• tömege 105 g (akkumulátorral)

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

Praktikus mobiltelefon FM rádióval és nagy, 
színes kijelzővel
Az EVOLVEO EasyPhone FM egy könnyen kezelhető 
telefon, nagy gombokkal a billentyűzeten, dedikált 
gombokkal a kiválasztott funkciókhoz és nagy, 
áttekinthető kijelzővel. A billentyűzet egyes gombjai 
egymástól elkülönítettek, így megkönnyítik az SMS 
üzenetek írását és a telefonszámok megadását. A 
kedvenc telefonszámok hívására nyolc gyorstárcsázó 
gomb állítható be. Az erős hangszóró biztosítja, hogy 
ne maradjon le egyetlen hívásról sem, és a két SIM-
kártyának köszönhetően bárhol elérhetővé válik.

Élvezze a beépített FM rádiót
A beépített FM rádió automatikus állomáshangolással 
és erős hangszóróval kombinálva élvezetesebbé teszi 
kedvenc rádióállomásainak hallgatását. A rádiójel 
vételéhez nem szükséges fülhallgatót csatlakoztatni, 
az antenna közvetlenül a készülékbe van integrálva. 
Az FM rádió bekapcsolásához a telefon egy külön 
mechanikus gombbal van felszerelve a készülék 
oldalán. A rádió a háttérben is hallgatható, így írhat 
közben SMS-t, képeket tekinthet meg, vagy beírhatja 
kedvenc eseményeit az integrált naptárba. Hívás 
kezdeményezéskor vagy bejövő híváskor a rádió 
automatikusan elnémul, és a hívás befejezésekor újra 
elindul.

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. 

Elegáns kialakítás nagy gombokkal 
2,3“ kijelző 
Dual SIM
SOS gomb
FM rádió

Színváltozatok:

www.evolveo.com


