
EVOLVEO
StrongPhone 
Z5 Specifikációk

• 4 000 mAh kapacitású nagy akkumulátor
• fokozottan karcálló és nyomásálló 2.8“-os kijelző
• powerbank funkció
• RAM memória : 32MB
• ROM memória: 32MB
• Maximum SD kártya támogatás: 64GB
• 2x miniSIM nyílás
• Súly: 133.3g akkumulátor nélkül
• LCD felbontás : 320x240 
• Videó felbontás : 320x240
• Töltési idő 50%-ig: kb.2 óra
• SAR : Head 0.683 w/kg   Body 0.938 w/kg 
• SOS hívás és vészhelyzeti SMS üzenet helymeghatározással
• ütés- és rezgésálló
• IP68 szabvány szerinti vízállóság
• ellenálló gumírozott felület
• Dual SIM
• GSM 850/900/1800/1900 MHz
• 2,0 Mpix-es kamera
• Bluetooth
• SMS
• microSDHC kártya támogatás
• FM rádió
• naptár
• riasztás
• számológép
• galéria
• videófelvevő
• videólejátszó
• hanglejátszó
• digitális hangrögzítő
• jegyzetek
• polifonikus-csengőhang/rezgés csengéskor
• handsfree beépített mikrofonnal a fejhallgató vezetékében
• 3,5 mm-es audio jack
• mérete 143,6 x 64,4 x 19,3 mm
• tömege 199 g

Csomag tartalma
• EVOLVEO StrongPhone Z5
• 4 000 mAh-es Li-Ion akkumulátor
• sztereó fülhallgató integrált hands-free funkcióval
• hálózati töltő
• kábel a powerbankhoz, használati útmutató

Rendkívül ellenálló
A StrongPhone Z5 egy valóban rendkívül ellenálló
telefon. Ami nem csupán az IP68 víz elleni 
védettséggel rendelkező, ütésálló, víz-, sár- és 
hóálló kialakításának, hanem elsősorban a 
4 000 mAh-s nagy akkumulátorának köszönhető. 
Mindehhez pedig még 2,8“-os kijelző, powerbank 
funkció, SOS gomb, valamint a modell által kínált 
számos további előny is társul.
  
4 000 mAh-s nagy akkumulátor és powerbank 
funkció
A kivételesen nagy, 4000 mAh kapacitású Li-Ion 
akkumulátor a telefon akár négy hétig történő 
használatát is lehetővé teszi. És ez még messze nem 
minden. A StrongPhone Z5 powerbank funkcióval is 
rendelkezik, aminek köszönhetően más eszközöket is 
könnyen fel tud vele tölteni. 

2,8“-os nagyméretű kijelző
A StrongPhone Z5 telefon további előnye a 
fokozottan karcálló és nyomásálló, nagyméretű 2,8“-
os kijelző. A nagyméretű kijelző az áttekinthető és 
egyszerű menüvel kombinálva bármilyen helyzetben 
könnyebbé teszi a telefon kezelését.

IP68 szabvány szerinti vízállóság
IP68-as szabványnak megfelelő víz elleni védettségi 
tanúsítvány, porálló és 1,2 m-es  vízmélységben 30 
percig ellenáll a beázásnak.

2,8“-os kijelző
IP68
4 000 mAh-s nagy akkumulátor
SOS gomb
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