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Afmetingen
• Vormfactor: Openklapbare bodem
• Antenne: Geïntegreerd
• Kleur van de handset: Black Sphere, Red Balloon, 

Silver Ball

Beeld/Display
• Technologie voor het hoofddisplay: CSTN
• Kleuren op het hoofddisplay: 65.536
• Resolutie van het hoofddisplay: 128 x 160 pixel
• Helderheid: 57,6 cd/m²
• Tekstregels: 8
• Technologie voor het subdisplay: 

Omschakeltechniek
• Kleuren op het subdisplay: B/W
• Resolutie van het subdisplay: 80 x 48 pixel

Stilstaande beelden vastleggen
• Camera: Geïntegreerd
• Beeldresolutie: VGA (640 x 480)
• Digital Zoom: x 2, x 4
• Beeld modus: Normaal, Nachtstand, 

Zelftimermodus
• Framesnelheid bekijken: 15 frames/seconde
• Indeling beeldbestanden: JPEG
• Type beeldsensor: CMOS
• Gevoeligheid: Minimaal 5 lux
• Speciale effecten in Preview modus: Grijswaarden, 

Sepia, Rand, Digitaal, Geperst, Negatieve kleur

Stilstaande beelden weergeven
• Compressieformaat foto: BMP, GIF, GIF (87a en 

89a), JPEG
• Beeldverbetering: Foto's bewerken (kleuren, 

filters), Frames en pictogrammen, Roteren
• Diapresentatie

Geluid
• Ringtones: Polyfoon (64 tonen)

Audio vastleggen
• Spraakopname: Ja, AMR

Audio afspelen
• Audio ondersteunde formaten: ADPCM, AMR, 

Midi, SP-Midi

Audio opnemen
• Opnametijd: Maximaal 60 seconden

Opslagmedia
• Ingebouwde geheugencapaciteit: 16
• Gebruikersgeheugen: 7 MB

Netwerkfuncties
• Berichtenservice: Gekoppelde SMS'jes (lange 

SMS'jes), E-mail, EMS / release 4, MMS (Multimedia 
Message Service), Vooraf ingesteld bericht (SMS, 
MMS), Quick SMS, SMS CB (Cell Broadcast), SMS 
(Short Message Service)

• Services: WAP-browser Teleca 2.0, SIM Tool Kit 
/ Release 99, WAP 1.2.1, OTA-technologie 
(WAP, MMS)

• GPRS (Rx+Tx): Klasse 10 (4+2), Klasse B
• Spraak-codec: FR/EFR/AMR
• GSM-band: 1800, 900, 1900 MHz

Convenience
• Gespreksbeheer: Gesprekskosten, 

Gesprekstellers, Gesprek doorverbinden, 
Gesprek in wacht, Gespreksduur, Wisselgesprek, 
Nummerherkenning, Telefonische vergadering, 
Noodoproep, Expliciete gespreksoverdracht, 
Mute functie microfoon, Gemiste gesprekken, 
Gesprek met meerdere deelnemers, Ontvangen 
gesprekken

• Beheer van persoonlijke info: Zomertijd, 
Tijdzone, Smart telefoonboek, Vcard-uitwisseling

• Personaliseren/aanpassen: Downloadbare 
geanimeerde GIF, Downloadbare Java-
toepassingen, Downloadbare afbeeldingen, 
Downloadbare ringtones, FotoCall, 
Schermachtergrond

• Spraakherkenning: Gespreksopname, 
Spraakbesturing, Voice Dial, Spraakmemo, 
Stemherkenning

• Klok/versie: Analoog, Digitaal, Internationale klok
• Gebruiksgemak: Handsfree modus, Sneltoetsen, 

Screen Saver met digitale klok, Trilalarm, Speciale 
hoofdtelefoon-aansluiting

• Eenvoudige navigatie: Active Flip, Geanimeerde 
kleurenmatrix

• Knoppen en bedieningselementen: 4-wegs 
navigatietoets en Enter-toets, Speciale sneltoets, 
Cameratoets, Zijtoetsen

• Volumeregeling
• Voor optimale beleving: Demo modus
• Games en toepassingen: Agenda, Wekker, 

Rekenmachine, Kalender, Euro-omrekenaar, 
Infusio - Exen v2, Java MIDP 2.0, Maankalender

• Ingebouwde games: 4
• Multimedia: BeDJ, FotoTalk

Connectivity
• Headset: Via connector aan de onderzijde
• Seriële aansluitingen: USB-kabel voor connector 

onderzijde
• Draadloze verbindingen: Infrarood
• Modemfuncties: CSD (stem, data), GPRS, SMS
• Synchronisatie met PC-organizer: Lotus Notes, 

MS Outlook

Accessoires
• Standaardverpakking omvat: Batterij, CD-ROM 

(tools voor mobiele telefoons), Oplader, Handset, 
Internationale garantie, SAR-informatieblad, 
Gebruikershandleiding

• Optionele accessoires: Houder voor in auto, 
Opbergetui, Adapter voor sigarettenaansteker, 
Deluxe carkit, Halskoord, Handsfree stereo FM-
headset, TV Link, Universele carkit, USB-
datakabel en PC-software

Voeding
• Spreektijd: maximaal 5,5 uur
• Stand-by tijd: Maximaal 400 uur
• Oplaadtijd: minder dan 2,5 uur u
• Capaciteit van de batterij: 600 mAh
• Batterijtype: Li-ion
• Elektrische verbeteringen: Back-up batterij
• Batterijbesparend beheer: Automatisch in-/

uitschakelen
•
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