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Dimensões
• Dimensões do auscultador: 100 x 45 x 18 mm
• Volume do auscultador: 75 cc
• Peso do auscultador: 83 g
• Factor de Forma: Candy bar
• Antena: Integrada
• Cor do Auscultador: Prateado deslumbrante, 

Preto luminoso

Imagem/Ecrã
• Cores do Ecrã Principal: 65.536
• Resolução do Ecrã Principal: 128 x 160 pixel
• Tecnologia do Ecrã Principal: CSTN
• Luminosidade: 120 cd/m²
• Linhas de texto: 8

Captação de Fotografias
• Flash: incorporado
• Câmara: Integrada
• Resolução de imagem: VGA (640x480)
• Tipo de sensor de imagem: CMOS
• Pré-visualizar taxa de fotogramas: 15 fotogramas/

segundo
• Sensibilidade: mín. 5 lux
• Zoom digital: Contínuo até 4x
• Modo de Imagem: Normal, Modo Nocturno, 

Modo de autotemporizador, Disparo múltiplo
• Formato de ficheiros de imagem: JPEG

Reprodução de Fotografias
• Formato de compressão de imagens: BMP, GIF, 

GIF (87a e 89a), JPEG
• Melhoramento de imagem: Molduras e Ícones
• Rotação: Incrementos de 90 graus
• Apresentação de slides

Som
• Toques: Polifónicos (16 tons)

Captação de Áudio
• Gravação de voz: sim, AMR

Reprodução de Áudio
• Formatos áudio suportados: AMR, Midi

Gravação de Áudio
• Tempo de gravação: até 60 segundos

Suporte Multimédia de 
Armazenamento
• Capacidade da memória incorporada: 16
• Memória do utilizador: 4 MB

Funcionalidades de Rede
• Mensagens: SMS concatenadas (SMS longo), 

Correio electrónico, EMS / versão 4, MMS,  
Serviço Mensagens Multimedia, Mensagens 
prédefinidas (SMS, MMS), SMS rápido, SMS CB 
(Cell Broadcast), SMS (Short Message Service), 
SMS multidestinos, Mensagens imediatas QQ

• Serviços: Serviços OTA (WAP, MMS), Kit de 
Ferramentas SIM / Versão 99, WAP 2.0, Internet 
no telemóvel, DRM (bloqueio de avanço), 
Browser WAP Teleca Obigo 3.0

• GPRS (Rx+Tx): Classe 10 (4+2), Classe B
• Codec de Voz: FR/EFR/AMR
• Banda GSM: 900, 1800 MHz

Conveniência
• Gestão de Chamadas: Custo de Chamadas, 

Contadores de Chamadas, Reencaminhamento de 
Chamadas, Chamada em Retenção, Duração da 
Chamada, Chamada em Espera, ID do Emissor, 
Chamada em Conferência, Chamada de 
Emergência, Transferência de Chamadas Explícita, 
Microfone sem som, Chamadas Não Atendidas, 
Chamada multi-destinos, Chamadas Recebidas

• Gestão de Informação Pessoal: Lista de contactos 
inteligente, Troca de Vcard (cartão de visita), 
Protecção, Relógio internacional

• Personalização/Customização: GIFs Animados 
Transferíveis, Aplicações Java Transferíveis, 
Imagem Transferível, Toques Transferíveis, 
FotoCall, Protector de Ecrã, Imagem de fundo

• Reconhecimento de Voz: Gravação de Conversa, 
Comando por Voz, Marcação por Voz, 
Reconhecimento de Voz, Memo de voz extenso

• Relógio/Versão: Analógico, Digital, Relógio 
internacional

• Fácil de Utilizar: Modo mãos livres, Teclas, 
Bloqueio do teclado numérico, Protector de Ecrã 
- Relógio Digital, Alerta por Vibração, Teclas 
programáveis

• Jogos e aplicações: Agenda, Despertador, 
Calculadora, Calendário, Java MIDP 2.0, 
Calendário Lunar, Exen Game Extensions (EGE), 
Conversor internacional, Java JTWI 1.1, Aviso de 
eventos por voz

• Jogos Integrados: 4
• Entrada de texto: T9, Base de dados de utilizador 

T9, Contador de caracteres

Conectividade
• Auscultadores: Através do conector inferior
• Ligações de série: Cabo de ligação inferior USB
• Capacidades de Modem: CSD (Voz, Dados), 

GPRS, SMS
• Ligação ao PC: USB 1.1
• Sincronização de Agenda para PC: Lotus Notes, 

MS Outlook
• Ligações sem Fios: Infravermelhos

Acessórios
• Embalagem normal inclui: Pilha, Carregador, 

Auscultador, Garantia Internacional, Folheto de 
informação SAR, Manual do Utilizador

• Acessórios opcionais: Suporte para automóvel, 
Mala de transporte, Adaptador para isqueiro, 
Auscultadores Deluxe FM, Auscultadores Deluxe, 
Fita para o pescoço, Auscultadores estéreo FM 
mãos livres, TV Link, Kit universal para 
automóvel, Cabo de dados USB + software para 
PC

Especificações ecológ.
• Produto soldado livre de chumbo

Energia
• Tempo de conversação: até 6 horas
• Tempo em 'standby': até 400 horas
• Tempo de carga: menos de 2,5 horas hr
• Capacidade da pilha: 750 mAh
• Tipo de Bateria: Iões de lítio
• Gestão de economia da bateria: Ligar/desligar 

automático
•
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