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Dane techniczne
 

Wymiary
• Wymiary słuchawki: 100 x 45 x 18 mm
• Głośność słuchawki: 75 cc
• Ciężar słuchawki: 83 g
• Format: Standardowy
• Antena: Wbudowany
• Kolor słuchawki: Srebrny, Czarny

Obraz/Wyświetlacz
• Liczba kolorów głównego wyświetlacza: 65 536
• Rozdzielczość głównego wyświetlacza: 

128x160 piksele
• Technologia wyświetlacza: CSTN
• Jasność: 120 cd/m²
• Ilość linii teksu: 8

Przechwytywanie zdjęcia
• Pamięć Flash: wbudowane
• Aparat fotograficzny: Wbudowany
• Rozdzielczość zdjęcia: VGA (640x480)
• Typ przetwornika obrazu: CMOS
• Liczba klatek na sekundę podglądu: 15 klatek/s
• Czułość: min. 5 lx
• Cyfrowy zoom: Ciągły do x4
• Tryb zdjęć: Normalny, Tryb nocny, Tryb 

samowyzwalacza, Funkcja Multi-shot
• Format pliku obrazu: JPEG

Odtwarzanie zdjęć
• Format kompresji zdjęć: BMP, GIF, GIF (87a i 89a), 

JPEG
• Funkcje dotyczące obrazu: Ramki i ikony
• Obracanie: co 90°
• Pokaz slajdów

Dźwięk
• Dzwonki: Polifoniczne (16-tonowe)

Przechwytywanie sygnału audio
• Nagrywanie głosu: tak, AMR

Odtwarzanie audio
• Obsługiwane formaty audio: AMR, Midi

Nagrywanie audio
• Czas nagrywania: do 60 sek.

Nośnik pamięci
• Pojemność pamięci wewnętrznej: 16
• Pamięć użytkownika: 4 MB

Funkcje sieciowe
• Przesyłanie wiadomości: Połączone wiadomości 

SMS (długi SMS), E-mail, EMS / release 4, MMS, 
Szablony wiadomości (SMS, MMS), Szybki SMS, 
SMS CB (Cell Broadcast), SMS (krótkie 
wiadomości tekstowe), Wiadomości SMS do 
wielu odbiorców, Wiadomości błyskawiczne QQ

• Usługi: Usługi OTA (WAP, MMS), SIM Toolkit / 
Wersja 99, WAP 2.0, Internet w telefonie 
komórkowym, DRM (blokada przesyłania), 
Przeglądarka WAP Teleca Obigo 3.0

• GPRS (Rx+Tx): Klasa 10 (4+2), klasa B
• Koder dźwięku: FR/EFR/AMR
• Pasmo GSM: 900, 1800 MHz

Wygoda
• Zarządzanie połączeniami: Koszt połączeń, 

Liczniki połączeń, Przekierowywanie połączeń, 
Zawieszanie połączeń, Czas połączeń, Połączenia 
oczekujące, Idendyfikacja numeru, 
Telekonferencja, Numer alarmowy, Jawne 
przekazywanie połączeń, Wyciszenie mikrofonu, 
Nieodebrane połączenia, Wywołanie 
konferencyjne, Połączenia odebrane

• Zarządzanie informacjami osobistymi: Inteligentna 
książka telefoniczna, Vcard Exchange, 
Zabezpieczenie, Zegar międzynarodowy

• Personalizacja/dostosowywanie: Pobieranie 
animowanych plików GIF, Aplikacje Java 
pobierane z Internetu, Zdjęcia pobierane z 
Internetu, Dzwonki pobierane z Internetu, 
Fotocall, Wygaszacz ekranu, Tapeta

• Rozpoznawanie mowy: Nagrywanie rozmowy, 
Polecenie głosowe, Wybieranie głosowe, 
Rozpoznawanie głosu, Długie notatki głosowe

• Zegar/wersja: Analogowy, Cyfrowe, Zegar 
międzynarodowy

• Łatwa obsługa: Tryb głośnomówiący, Przyciski 
szybkiego dostępu, Blokada klawiatury, Zegar 
cyfrowy wygaszacza ekranu, Dzwonek wibracyjny, 
Przyciski programowane

• Gry i aplikacje: Terminarz, Budzik, Kalkulator, 
Kalendarz, Java MIDP 2.0, Kalendarz księżycowy, 
Rozszerzenia EGE (Exen Game Extensions), 
Przelicznik międzynarodowy, Java JTWI 1.1, 
Przypomnienie głosowe o spotkaniu

• Gry wbudowane: 4
• Wprowadzanie tekstu: Słownik T9, Baza danych 

użytkownika T9, Licznik znaków

Możliwości połączenia
• Zestaw słuchawkowy: Przez złącze dolne
• Połączenie szeregowe: Przewód dolnego złącza 

USB
• Funkcje modemu: CSD (głos, dane), GPRS, SMS
• PC Link: USB 1.1
• Synchr. danych organizera z komp. PC: Lotus 

Notes, MS Outlook
• Połączenia bezprzewodowe: Podczerwień

Akcesoria
• Zawartość standardowego opakowania: Bateria, 

Ładowarka, Słuchawka, Międzynarodowa 
gwarancja, Karta informacyjna SAR, Podręcznik 
użytkownika

• Akcesoria opcjonalne: Uchwyt do samochodu, 
Futerał, Adapter do gniazda zapalniczki, Słuchawki 
radiowe Deluxe, Zestaw słuchawkowy Deluxe, 
Pasek na szyję, Zestaw słuchawkowy z radiem 
UKF, TV Link, Uniwersalny zestaw samochodowy, 
Przewód USB + oprogram. komputerowe

Charakterystyka ekologiczna
• Bezołowiowe produkty lutowane

Moc
• Czas rozmowy: do 6 godz.
• Czas gotowości: do 400 godz.
• Czas ładowania: poniżej 2,5 godz. godz.
• Pojemność baterii: 750 mAh
• Rodzaj baterii: Li-ion
• Menedżer oszczędzania energii: Automatyczne 

włączanie/wyłączanie
•
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Zintegrowany aparat cyfrowy VGA
Zintegrowany z telefonem cyfrowy aparat fotograficzny o 
rozdzielczości VGA (640 x 480 pikseli) umożliwia 
wykonywanie wysokiej jakości zdjęć kiedy tylko zechcesz. 
Gotowe zdjęcie można przesłać w wiadomości MMS lub 
e-mail, albo zapisać w pamięci telefonu.

Lampa błyskowa o bardzo mocnym świetle
Światło tej mocnej lampy błyskowej generowane przez 
diodę LED, które umożliwia robienie zdjęć w warunkach 
słabego oświetlenia, na przykład w nocy. Lampę włącza i 
wyłącza się ręcznie, naciskając i zwalniając boczne 
przyciski regulacji głośności „+” i „-” (po zrobieniu zdjęcia 
lampa jest wyłączana automatycznie).

Zbliżenie ciągłe
Cyfrowe zbliżenie ciągłe pozwala na łatwą i płynną 
regulację zbliżenia obrazu w stosunku do oryginału. 
Dzięki możliwości wybrania z całej sceny właściwych 
szczegółów w odpowiedniej odległości można uzyskać 
lepsze i bardziej treściwe ujęcia.

Funkcja Multi-shot
Funkcja Multi-shot do zdjęć seryjnych umożliwia 
zrobienie serii zdjęć przedstawiających ruch za jednym 
naciśnięciem przycisku. Możliwość wyboru czasu i 
przerw pomiędzy zdjęciami w trybie zdjęć seryjnych.

Wiadomości MMS
Usługa MMS pozwala na wykorzystanie telefonu 
komórkowego do wysyłania i otrzymywania wiadomości 
tekstowych z dołączonymi plikami zawierających grafikę, 
wideo lub dźwięk.

Podczerwień
Podczerwień to najprostsza technologia bezprzewodowa 
umożliwiająca wymianę informacji na niewielkie 
odległości. Pozwala na udostępnianie zdjęć, obrazów tła, 
piosenek i kontaktów z książki telefonicznej znajomym i 
rodzinie. Zapewnia także bezprzewodowy dostęp do 
Internetu za pośrednictwem komputera.

Pokaz slajdów w TV
Funkcja pokazu slajdów w telewizorze pozwala na 
wyświetlanie zdjęć zapisanych w albumie telefonu 
komórkowego bezpośrednio na ekranie telewizora — to 
wspaniała forma dzielenia się uchwyconymi chwilami z 
rodziną i przyjaciółmi. Wystarczy podłączyć telefon do 
telewizora za pomocą złącza TV Link i włączyć 
automatyczny lub ręcznie sterowany pokaz slajdów.

Java 2.0
Technologia Java 2.0 pozwala na wzbogacenie i 
dostosowanie telefonu do własnych wymagań, 
umożliwiając pobieranie nowych gier i aplikacji.

Gry wbudowane
Wbudowane gry wykorzystują kolorowy wyświetlacz i 
klawiaturę, przekształcając telefon w konsolę do gier. W 
celu rozpoczęcia ulubionej gry wystarczy przejść do 
specjalnego podmenu.

WAP
Protokół WAP (Wireless Application Protocol) w wersji 
1.2.1 to standardowa metoda komunikacji telefonu z 
serwerem w sieci telefonii komórkowej, która umożliwia 
łączenie się telefonu z witrynami internetowymi WAP w 
celu uzyskania dostępu do różnorodnych informacji, gdy 
tylko są one potrzebne.

Poczta elektroniczna
Poczta elektroniczna to kolejna metoda komunikacji z 
osobami zapisanymi w telefonie komórkowym. 
Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail jest tak łatwe, 
jak przy użyciu komputera.
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