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Dimensiuni
• Dimensiuni receptor: 100 x 45 x 18 mm
• Volum receptor: 75 cc
• Greutate receptor: 83 g
• Element de structură: Candy bar
• Antenă: Integrată
• Culoare receptor: Argintiu Dazzling Silver, Negru 

Luminous Black

Imagine/Ecran
• Culoare ecran principal: 65536
• Rezoluţie ecran principal: 128 x 160 pixel
• Tehnologie ecran principal: CSTN
• Luminozitate: 120 cd/m²
• Linii de text: 8

Captare imagine statică
• Flash: încorporat
• Cameră video: Integrată
• Rezoluţie imagine: VGA (640x480)
• Tip senzor de imagine: CMOS
• Rată de previzualizare: 15 cadre/secundă
• Sensibilitate: min. 5 lux
• Zoom digital: Continuu până la x4
• Mod Imagine: Normal, Mod Noapte, Mod Timer 

automat, Multi-shot
• Format fișier imagine: JPEG

Redare imagine statică
• Format comprimare imagine: BMP, GIF, GIF (87a 

& 89a), JPEG
• Caracteristici superioare imagine: Cadre și 

pictograme
• Rotaţie: Etape de 90 de grade
• Prezentare

Sunet
• Sonerii: Polifonic (16 tonuri)

Captură audio
• Înregistrare vocală: da, AMR

Redare audio
• Formate audio acceptate: AMR, Midi

Înregistrare audio
• Durată de înregistrare: până la 60 secunde

Medii de stocare
• Capacitate memorie încorporată: 16
• Memorie utilizator: 4 MB

Caracteristici reţea
• Mesagerie: SMS concatenat (SMS lung), E-mail, 

EMS/ versiunea 4, MMS, Serviciu de mesaje 
multimedia, Mesaje predefinite (SMS, MMS), SMS 
rapid, SMS CB (Cell Broadcast), SMS (Serviciu de 
mesaje scurte), SMS cu destinatari multipli, 
Mesagerie instantanee QQ

• Servicii: OTA provisioning (WAP, MMS), Kit de 
instrumente SIM /versiunea 99, WAP 2.0, Internet 
pe telefonul mobil, DRM (blocare expediere), 
Browser WAP Teleca Obigo 3.0

• GPRS (Rx+Tx): Clasa 10 (4+2), clasa B

• Codec pentru voce: FR/EFR/AMR
• Bandă GSM: 900, 1800 MHz

Confort
• Gestionare apeluri: Cost apel, Contor apeluri, 

Transmitere apel, Apel blocat, Durată apel, Apel 
în așteptare, ID apelant, Conferinţă audio, Apel de 
urgenţă, Transfer apel explicit, Microfon silenţios, 
Apeluri nerecepţionate, Apeluri multiple, Apeluri 
recepţionate

• Gestionare informaţii personale: Agendă 
telefonică inteligentă, Vcard Exchange, Protecţie, 
Ceas internaţional

• Personalizare: GIF animat descărcabil, Aplicaţii 
Java descărcabile, Imagine descărcabilă, Tonuri de 
apel descărcabile, FotoCall, Screensaver, Tapet

• Recunoașterea vocii: Înregistrarea conversaţiei, 
Comandă vocală, Apelare vocală, Recunoașterea 
vocii, Înregistrare vocală de lungă durată

• Ceas/Versiune: Analogic, Digital, Ceas 
internaţional

• Ușor de utilizat: Mod mâini libere, Taste rapide, 
Blocare tastatură, Ceas digital screensaver, Vibra 
Alert, Taste programabile

• Jocuri și aplicaţii: Agendă, Ceas cu alarmă, 
Calculator, Calendar, Java MIDP 2.0, Calendar 
lunar, Extensii Exen Game (EGE), Convertor 
internaţional, Java JTWI 1.1, Memento vocal 
pentru întâlnire

• Jocuri incluse: 4
• Introducere text: T9, Bază de date pentru T9, 

Contor caractere

Conectivitate
• Căști: Prin conector inferior
• Conexiuni seriale: Conector inferior cablu USB
• Caracteristici modem: CSD (Voce, Date), GPRS, 

SMS
• PC Link: USB 1.1
• Organizer PC cu sincronizare: Note Lotus, MS 

Outlook
• Conexiuni fără fir: Infraroșu

Accesorii
• Pachetul standard include: Baterie, Încărcător, 

Receptor, Garanţie internaţională, Broșură 
informativă SAR, Manual de utilizare

• Accesorii opţionale: Kit auto, Husă, Adaptor 
pentru brichetă, Căști Deluxe FM, Cască de lux, 
Colier, Căști handsfree stereo FM, TV Link, Kit 
auto, Cablu de date USB + Software PC

Specificaţii pentru protecţia mediului
• Produs sudat fără plumb

Alimentare
• Timp de convorbire: până la 6 ore
• Durată standby: până la 400 ore
• Durată de încărcare: sub 2,5 ore hr
• Capacitate baterie: 750 mAh
• Tip baterie: Li-ion
• Manager economisire baterie: Pornire/oprire 

automată
•
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