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Specifikace
 

Rozměry
• Hmotnost výrobku: 104 g kg
• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 91,4 mm x 44 mm x 

24,8 mm
• Hlasitost produktu: 92 cm²
• Tvar: "Véčko"
• Anténa: Integrovaný
• Barva přístroje: Modrá Swing, Šedá Twist

Obraz/displej
• Technologie hlavního displeje: TFT
• Barvy hlavního displeje: 65 536
• Rozlišení hlavního displeje: 128x160 pixel
• Řádky textu: 8

Fotografování
• Fotoaparát: Integrovaný
• Rozlišení: 1,3 megapixelů
• Digitální zoom: x2, x4
• Obrazový režim: Normální, Noční režim, Režim 

samospouště
• Snímková frekvence náhledu: 25 snímků/s
• Formát souboru obrázků: JPEG
• Typ fotografického čipu: CMOS
• Citlivost: Min. 5 luxů
• Zvláštní efekty u náhledu: Černobílý, Sépie, 

Digitální, Reliéf, Negativní barvy, Hrany

Zobrazení fotografií
• Kompresní formát obrázků: BMP, GIF, GIF (87a a 

89a), JPEG
• Vylepšení obrazu: Úpravy fotografií (barvy, filtry), 

Rámečky a ikony, Rotace
• Prezentace: ano

Zvuk
• Zvonění: Polyfonní (64 tónů)

Záznam zvuku
• Nahrávání hlasu: ano, AMR

Přehrávání zvuku
• Podporované formáty audio: ADPCM, AMR, Midi, 

SP-Midi

Nahrávání zvuku
• Čas nahrávání: Až 60 sekund

Úložná média
• Kapacita zabudované paměti: 32
• Uživatelská paměť: 18 MB

Funkce sítě
• Zprávy: Řetězení zpráv SMS (dlouhé SMS), E-mail, 

Předdefinované zprávy (SMS, MMS), EMS / verze 
4, Rychlé SMS, Zprávy MMS, Zprávy SMS CB (Cell 
Broadcast), SMS

• Služby: Sim Tool Kit / Release 99, OTA (WAP, 
MMS), Prohlížeč WAP Teleca2.0, WAP 1.2.1

• Systém GPRS (příjem a vysílání): Třída 10 (4+2), 
třída B

• Hlasový kodek: FR/EFR/AMR
• Pásmo GSM: 900, 1800 MHz

Pohodlí
• Správa hovorů: Cena hovoru, Počitadlo hovorů, 

Předávání hovorů, Přidržení hovoru, Doba 
hovoru, Čekající hovor, Identifikace volajícího, 
Konferenční hovor, Nouzové hovory, Explicitní 
přepnutí hovoru, Ztlumení mikrofonu, Zmeškané 
hovory, Vícenásobný hovor, Přijaté hovory

• Správa osobních informací: Letní čas, Časové 
pásmo, Inteligentní telefonní seznam, Vizitky 
Vcard

• Možnost vlastního nastavení: Animované obrázky 
GIF ke stažení, Aplikace Java s možností stažení, 
Obrázek ke stažení, Vyzváněcí melodie ke stažení, 
Volání s fotografií, Tapeta

• Rozpoznávání řeči: Záznam konverzace, Hlasové 
ovládání, Hlasové vytáčení, Funkce diktafonu

• Hodiny/verze: Analogový, Digitální, Mezinárodní 
hodiny

• Snadné použití: Režim handsfree, Klávesové 
zkratky, Spořič obrazovky – digitální hodiny, 
Vibrace

• Snadná navigace: Příjem hovoru rozevřením 
telefonu, Barevná animace

• Tlačítka a ovládací prvky: 4cestné navigační 
tlačítko a Enter, Programovatelná klávesa, 
Tlačítko fotoaparátu, Boční tlačítka

• Ovládání hlasitosti: ano
• Snadné použití: Demo režim
• Hry a aplikace: Agenda, Budík, Kalkulačka, 

Kalendář, Konvertor měny, Infusio - Exen v2, 
Podpora technologie Java MIDP 2.0

• Zabudované hry: 4
• Jazyky zadávání textu T9: Zjednodušená čínština, 

Tradiční čínština, Čeština, Dánština, Holandština, 
Angličtina, Francouzština, Němčina, Řečtina, 
Italština, Norština, Polština, Portugalština, 
Španělština, Švédština, Turečtina

• Jazyky uživatelského rozhraní: Zjednodušená 
čínština, Tradiční čínština, Chorvatština, Čeština, 
Dánština, Holandština, Angličtina, Finština, 
Francouzština, Němčina, Řečtina, Maďarština, 
Indonéština, Italština, Norština, Polština, 
Portugalština, Rumunština, Ruština, Slovenština, 
Španělština, Švédština, Thajština, Turečtina, 
Slovinština

• Multimédia: Foto Talk

Možnosti připojení
• Sluchátka: Pomocí spodního konektoru
• Sériové připojení: Kabel spodního konektoru USB
• Funkce modemu: CSD (hlas, data), GPRS, Zprávy 

SMS
• Synchronizace PC organizéru: Lotus Notes, MS 

Outlook
• Bezdrátová připojení: Infraport

Příslušenství
• Standardní balení zahrnuje: Přístroj, Mezinárodní 

záruka, Informační leták SAR, Uživatelský manuál, 
Nabíječka, Datový kabel USB, Baterie, CD ROM 
(Nástroje pro mobilní telefony)

• Volitelné příslušenství: Přenosné pouzdro, 
Adaptér do zapalovače cigaret, Sluchátko deluxe, 
Televizní spojka, Univerzální sada do auta

Napájení
• Doba hovoru: až 4 hodiny a 40 minut
• Doba v pohotovostním režimu: Až 560 hodin
• Doba nabíjení: méně než 2,5 hodiny h
• Kapacita baterie: 720 mAh
• Typ baterie: Li-Ion
• Úpravy elektrického zapojení: Zálohovací baterie

Ekologické specifikace
• Chemické složení: Lithium
• Produkt pájený bez olova: Ano
• Balicí materiál: Karton, PS
• Typ balení: Dárkové
•
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Mobilní telefon
760  
Jako skutečný digitální fotoaparát
Provedení jako skutečný digitální fotoaparát znamená, že 
vnější část telefonu vypadá jako kvalitní digitální 
fotoaparát, ale pod vnější částí se nachází zcela funkční 
mobilní telefon s vestavěným megapixelovým 
fotoaparátem.

Kloub otočný o 180°
Kloub otočný o 180 ° umožňuje používat displej telefonu 
jako náhledový displej skutečného digitálního 
fotoaparátu.

Multi-shot
Díky funkci Multi-shot můžete pořizovat snímky souvisle 
za sebou jediným stisknutím spouště, což umožňuje 
souvislé zachycení pohybu. Pro souvislé pořizování 
snímků stačí jen vybrat čas a interval.

Super jasné světlo
Super jasný blesk je světlo generované diodou LED, aby 
bylo možné pořizovat snímky v tmavých podmínkách, 
například v noci. Super jasný blesk lze aktivovat nebo 
deaktivovat ručně stisknutím a puštěním postranního 
tlačítka pro ovládání hlasitosti „+“ nebo „-“ (super jasný 
blesk se automaticky deaktivuje po pořízení fotografie).

Zprávy MMS
MMS (Multimedia Messaging Service - Služba pro 
zasílání multimediálních zpráv) umožňuje pomocí 
mobilního telefonu odesílat a přijímat spolu s textovými 
zprávami obrázky, videa a zvukové soubory.

Prezentace TV SlideShow
Prezentace TV SlideShow umožňuje zobrazení obrázků 
z fotoalba telefonu přímo na televizní obrazovce, abyste 
si je mohli prohlédnout spolu s přáteli a rodinou. 
Jednoduše připojte mobilní telefon k televizoru pomocí 
příslušenství TV Link a spusťte automatickou nebo ruční 
prezentaci.

Až 70 snímků ve vysokém rozlišení
Ve vestavěné paměti telefonu lze uložit až 70 fotografií 
ve vysokém rozlišení (1280 x 1024 pixelů). Jednoduše 
pořizujte a ukládejte fotografie, dokud nebude vestavěná 
18 MB paměť telefonu plná a potom je stáhněte nebo 
odstraňte

WAP
Bezdrátový aplikační protokol (WAP) verze 1.2.1 je 
standardizovaný způsob, kterým se mobilní telefon může 
připojit k serveru v mobilní síti. Telefon se může připojit 
k webovým stránkám kompatibilním s protokolem WAP, 
na kterých lze získat mnoho informací, kdykoliv je 
potřebujete.

Podpora technologie Java 2.0
Technologie Java 2.0 umožňuje vylepšit a přizpůsobit 
telefon jednoduchým stažením nových her a aplikací.
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