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Specifikace
 

Obraz/displej
• Jas: 120 cd/m²
• Úhlopříčka obrazovky: 1,8
• Řádky textu: 8
• Barvy hlavního displeje: 65 536
• Rozlišení hlavního displeje: 128x160 pixel
• Technologie hlavního displeje: CSTN

Zvuk
• Zvonění: Polyfonní (16 tónů)

Přehrávání zvuku
• Podporované formáty audio: AMR, Midi

Nahrávání zvuku
• Čas nahrávání: Až 60 sekund

Záznam zvuku
• Nahrávání hlasu: ano, AMR

Zobrazení fotografií
• Kompresní formát obrázků: BMP, GIF, GIF (87a a 

89a), JPEG
• Vylepšení obrazu: Rámečky a ikony
• Rotace: Otáčení o 90 stupňů
• Prezentace: ano

Fotografování
• Fotoaparát: Integrovaný
• Digitální zoom: Plynulé až 4x
• Blesk: Zabudováno
• Typ fotografického čipu: CMOS
• Snímková frekvence náhledu: 15 snímků/s
• Formát souboru obrázků: JPEG
• Obrazový režim: Normální, Noční režim, Režim 

samospouště, Multi-shot
• Rozlišení: VGA (640x480)
• Citlivost: Min. 5 luxů
• Zvláštní efekty u náhledu: Černobílý, Sépie, Hrany, 

Digitální, Reliéf, Negativní barvy
• Kvalita obrazu: Normální, Jemné, Velmi jemné

Úložná média
• Kapacita zabudované paměti: 16
• Uživatelská paměť: 4 MB
• Správa paměti: Stav paměti, Dynamické 

přidělování paměti

Možnosti připojení
• Sluchátka: Pomocí spodního konektoru
• Funkce modemu: CSD (hlas, data), GPRS, Zprávy 

SMS
• Připojení k počítači: USB 1.1
• Sériové připojení: Kabel spodního konektoru USB
• Synchronizace PC organizéru: Lotus Notes, MS 

Outlook
• Bezdrátová připojení: Infraport

Pohodlí
• Tlačítka a ovládací prvky: 4cestné navigační 

tlačítko a Enter, Programovatelná klávesa
• Správa hovorů: Cena hovoru, Počitadlo hovorů, 

Předávání hovorů, Přidržení hovoru, Doba 
hovoru, Čekající hovor, Identifikace volajícího, 
Konferenční hovor, Nouzové hovory, Explicitní 
přepnutí hovoru, Ztlumení mikrofonu, Zmeškané 
hovory, Vícenásobný hovor, Přijaté hovory

• Hodiny/verze: Analogový, Digitální, Mezinárodní 
hodiny

• Snadná navigace: Barevná animace
• Snadné použití: Režim handsfree, Klávesové 

zkratky, Zámek klávesnice, Spořič obrazovky – 
digitální hodiny, Vibrace, Softwarové klávesy 
Softkeys

• Snadné použití: Demo režim
• Zabudované hry: 4
• Hry a aplikace: Agenda, Budík, Kalkulačka, 

Kalendář, Podpora technologie Java MIDP 2.0, 
Lunární kalendář, Mezinárodní konvertor, 
Hlasové upomínky na schůzky

• Multimédia: Foto Talk
• Správa osobních informací: Inteligentní telefonní 

seznam, Vizitky Vcard, Safeguard, Mezinárodní 
hodiny

• Možnost vlastního nastavení: Animované obrázky 
GIF ke stažení, Aplikace Java s možností stažení, 
Obrázek ke stažení, Vyzváněcí melodie ke stažení, 
Volání s fotografií, Spořič obrazovky, Tapeta

• Rozpoznávání řeči: Záznam konverzace, Hlasové 
ovládání, Hlasové vytáčení, Rozpoznávání hlasu, 
Funkce dlouhodobého diktafonu

• Zadávání textu: T9, Uživatelská databáze T9, 
Počitadlo znaků

Příslušenství
• Volitelné příslušenství: Kolébka do auta, Přenosné 

pouzdro, Adaptér do zapalovače cigaret, 
Sluchátka Deluxe FM, Sluchátko deluxe, Popruh 
na krk, Stereofonní sluchátka handsfree FM, 
Televizní spojka, Univerzální sada do auta, Datový 
kabel USB + software pro PC

• Standardní balení zahrnuje: Baterie, Nabíječka, 
Přístroj, Mezinárodní záruka, Informační leták 
SAR, Uživatelský manuál

Ekologické specifikace
• Produkt pájený bez olova: Ano

Rozměry
• Anténa: Integrovaný
• Tvar: Klasický tvar
• Barva přístroje: Oslnivá stříbrná, Světélkující 

černá
• Rozměry přístroje: 100 mm x 45 mm x 18 mm
• Objem přístroje: 75 cm3
• Hmotnost přístroje: 83 g

Napájení
• Kapacita baterie: 750 mAh
• Typ baterie: Li-Ion
• Doba nabíjení: méně než 2,5 hodiny h
• Doba v pohotovostním režimu: Až 400 hodin
• Doba hovoru: Až 6 hodin
• Správce úspory baterie: Automatické zapnutí/

vypnutí

Funkce sítě
• Systém GPRS (příjem a vysílání): Třída 10 (4+2), 

třída B
• Pásmo GSM: 900, 1800 MHz
• Zprávy: Řetězení zpráv SMS (dlouhé SMS), E-mail, 

EMS / verze 4, Zprávy MMS, Předdefinované 
zprávy (SMS, MMS), Rychlé SMS, Zprávy SMS CB 
(Cell Broadcast), SMS, Skupinové SMS, Chat QQ

• Služby: OTA (WAP, MMS), Sim Tool Kit / Release 
99, WAP 1.2.1, Prohlížeč WAP Teleca2.0

• Hlasový kodek: FR/EFR/AMR
•
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Mobilní telefon
362  
Vestavěný digitální fotoaparát VGA
Vestavěný digitální fotoaparát s VGA rozlišením 
(640x480 pixelů) umožňuje pořizovat kvalitní snímky 
kdykoliv a kdekoliv s sebou máte telefon. Poté je můžete 
odeslat ve zprávách MMS nebo e-mailem nebo je uložit 
v paměti telefonu.

Super jasné světlo
Super jasný blesk je světlo generované diodou LED, aby 
bylo možné pořizovat snímky v tmavých podmínkách, 
například v noci. Super jasný blesk lze aktivovat nebo 
deaktivovat ručně stisknutím a puštěním postranního 
tlačítka pro ovládání hlasitosti „+“ nebo „-“ (super jasný 
blesk se automaticky deaktivuje po pořízení fotografie).

Plynulé zvětšení
Plynulé digitální zvětšení umožňuje jednoduché a 
nepřerušované přiblížení či oddálení původního záběru. 
Zachycením správných detailů ve správné vzdálenosti 
oproti celkové scéně získáte kvalitnější a přesvědčivější 
snímky.

Multi-shot
Díky funkci Multi-shot můžete pořizovat snímky souvisle 
za sebou jediným stisknutím spouště, což umožňuje 
souvislé zachycení pohybu. Pro souvislé pořizování 
snímků stačí jen vybrat čas a interval.

Zprávy MMS
MMS (Multimedia Messaging Service - Služba pro 
zasílání multimediálních zpráv) umožňuje pomocí 
mobilního telefonu odesílat a přijímat spolu s textovými 
zprávami obrázky, videa a zvukové soubory.

Infračervené
Infračervený přenos představuje nejjednodušší 
bezdrátovou technologii výměny informací na krátkou 
vzdálenost, což umožňuje snadné sdílení obrázků, 
pozadí, skladeb a kontaktů telefonního seznamu se svou 
rodinou a přáteli. Prostřednictvím počítače lze také 
bezdrátově přistupovat k internetu.

Prezentace TV SlideShow
Prezentace TV SlideShow umožňuje zobrazení obrázků 
z fotoalba telefonu přímo na televizní obrazovce, abyste 
si je mohli prohlédnout spolu s přáteli a rodinou. 
Jednoduše připojte mobilní telefon k televizoru pomocí 
příslušenství TV Link a spusťte automatickou nebo ruční 
prezentaci.

Podpora technologie Java 2.0
Technologie Java 2.0 umožňuje vylepšit a přizpůsobit 
telefon jednoduchým stažením nových her a aplikací.

Zabudované hry
Zabudované hry využívají jasně barevný displej a 
klávesnici k přeměně mobilního telefonu na herní stanici. 
Přejděte jednoduše do vyhrazené podnabídky a zahajte 
svou oblíbenou hru.

WAP
Bezdrátový aplikační protokol (WAP) verze 1.2.1 je 
standardizovaný způsob, kterým se mobilní telefon může 
připojit k serveru v mobilní síti. Telefon se může připojit 
k webovým stránkám kompatibilním s protokolem WAP, 
na kterých lze získat mnoho informací, kdykoliv je 
potřebujete.

E-mail
Elektronická pošta je dalším ze způsobů, jak zůstat ve 
spojení prostřednictvím svého mobilního telefonu. 
Zasílejte a stahujte e-maily stejně jednoduše jako na 
počítači.
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