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Méretek
• Kézibeszélő méretei: 100 x 45 x 18 mm
• Kézibeszélő hangereje: 75 cc
• Kézibeszélő súlya: 83 g
• Formai szempont: Mutatós sáv
• Antenna: Integrált
• Kézibeszélő színe: Krómezüst, Mélyfekete

Kép/Kijelző
• Fő kijelző színei: 65536
• Fő kijelző / Felbontás: 128x160 pixel
• Fő kijelző technológia: CSTN
• Fényesség: 120 cd/m²
• Szövegsorok: 8

Állókép rögzítés
• Flash: beépített
• Kamera: Integrált
• Képfelbontás: VGA (640x480)
• Képszenzor típusa: CMOS
• Előnézet képfrissítése: 15 kocka/másodperc
• Érzékenység: min. 5 lux
• Digitális zoom: Folytatólagos akár x4-ig
• Kép mód: Normál, Éjszakai mód, Önidőzítő mód, 

Több felvétel készítése
• Képfájl formátum: JPEG

Állókép lejátszás
• Képtömörítési formátum: BMP, GIF, GIF (87a & 

89a), JPEG
• Kép javítása: Kockák és ikonok
• Körbeforgás: 90 fokos lépések
• Diavetítés

Hang
• Csengőhangok: Többszólamú (16 csengőhang)

Hangrögzítés
• Hangfelvétel: igen, AMR

Hanglejátszás
• Támogatott audioformátumok: AMR, Midi

Hangfelvétel
• Felvételi idő: max. 60 másodperc

Média tárolás
• Beépített memória kapacitása: 16
• Felhasználó memória: 4 MB

Hálózati jellemzők
• Üzenetküldés: Összefűzött SMS (hosszú SMS), E-

mail, EMS / 4. kiadás, MMS, multimédiás 
üzenetküldő szolg., Előreírt üzenetek (SMS, MMS), 
Gyors SMS, SMS CB (Cell Broadcast), SMS (rövid 
szöveges üzenet), SMS több helyre is, QQ 
azonnali üzenetek

• Szolgáltatások: OTA ellátás (WAP, MMS), SIM 
eszköztár / 99-es kiadás, WAP 2.0, Internet a 
mobilon, DRM (előremenet lezárása), Teleca 
Obigo 3.0 WAP böngésző

• GPRS (Rx+Tx): 10. osztály (4+2), B osztály
• Hang-Codec: FR/EFR/AMR
• GSM sáv: 900, 1800 MHz

Kényelem
• Híváskezelés: Hívásdíj, Hívásszámlálás, 

Hívásátirányítás, Hívás tartásba helyezése, Hívás 
időpontja, Hívásvárakoztatás, Hívóazonosító, 
Konferenciahívás, Segélyhívás, Konkrét 
hívásátirányítás, Mikrofon némítás, Nem fogadott 
hívások, Konferenciabeszélgetés, Fogadott 
hívások

• Személyes információk kezelése: Intelligens 
telefonkönyv, Vcard Exchange, PIN kódos 
adatvédelem, Nemzetközi idő

• Személyre szabás / Testreszabás: Letölthető 
animációs GIF, Letölthető Java alkalmazások, 
Letölthető kép, Letölthető csengőhangok, 
Fotocall, Képernyőkímélő, Háttérkép

• Beszédfelismerés: Beszélgetés felvétele, Hangos 
utasítás, Hangtárcsázás, Hangfelismerés, Hosszú 
hangfelvétel

• Óra/Verzió: Analóg, Digitális, Nemzetközi idő
• Könnyen használható: Kéz nélküli üzemmód, 

Gyorsgombok, Billentyűzár, Képernyőkímélő 
digitális óra, Rezgő hívásjelzés, Funkciógombok

• Játékok és alkalmazások: Napirend, Ébresztőóra, 
Számológép, Naptár, Java MIDP 2.0, Holdnaptár, 
Exen Game Extensions (EGE), Adapter, Java JTWI 
1.1, Hangos figyelmeztetés a találkozókra

• Beágyazott játékok: 4
• Szövegbevitel: T9, T9 felhasználói adatbázis, 

Karakterszámláló

Csatlakoztathatóság
• Fejhallgatókészlet: Az alsó csatlakozón keresztül
• Soros csatlakozás: USB csatlakozókábel
• Modem képességek: CSD (hang, adat), GPRS, SMS
• PC csatlakozás: USB 1.1
• Szinkronizált PC szervezés: Lotus Notes, MS 

Outlook
• Vezetéknélküli csatlakozások: Infravörös

Tartozékok
• Standard csomag tartalma: Elem, Töltő, 

Kézibeszélő, Nemzetközi garancia, SAR 
tájékoztató lap, Felhasználói kézikönyv

• Opcionális tartozékok: Autós tartó, Tok, 
Szivargyújtó adapter, Deluxe FM-
fejhallgatókészlet, Deluxe fejhallgató, Nyaklánc, 
Sztereó rádiós fejhallgatókészlet, TV csatlakozás, 
Univerzális autóskészlet, USB adatkábel + PC 
szoftver

Környezetvédelmi adatok
• Ólommentes forrasztású termék

Áram
• Készenléti idő: 6 órányi
• Készenléti idő: 400 órányi
• Töltési idő: kevesebb mint 2,5 óra óra
• Akkumulátorkapacitás: 750 mAh
• akku típusa: Li-ion
• Energiatakarékos mód kezelő: Automatikus be-/

kikapcsolás
•
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