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Specificaţii
 

Dimensiuni
• Greutate produs: 104 g kg
• Dimensiuni produs (LxAxÎ): 91,4 x 44 x 24,8 mm
• Volum produs: 92 cc
• Element de structură: Clemă
• Antenă: Integrată
• Culoare receptor: Albastru Swing Blue, Gri Twist 

Grey

Imagine/Ecran
• Tehnologie ecran principal: TFT
• Culoare ecran principal: 65536
• Rezoluţie ecran principal: 128 x 160 pixel
• Linii de text: 8

Captare imagine statică
• Cameră video: Integrată
• Rezoluţie imagine: 1,3 M
• Zoom digital: x2, x4
• Mod Imagine: Normal, Mod Noapte, Mod Timer 

automat
• Rată de previzualizare: 25 cadre/secundă
• Format fișier imagine: JPEG
• Tip senzor de imagine: CMOS
• Sensibilitate: min. 5 lux
• Mod previzualizare efecte speciale: Alb-negru, 

Sepia, Margine, Digital, În relief, Negativ

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

& 89a), JPEG
• Caracteristici superioare imagine: Editare 

fotografii (culori, filtre), Cadre și pictograme, 
Rotire

• Prezentare

Sunet
• Sonerii: Polifonic (64 tonuri)

Captură audio
• Înregistrare vocală: da, AMR

Redare audio
• Formate audio acceptate: ADPCM, AMR, Midi, 

SP-Midi

Înregistrare audio
• Durată de înregistrare: până la 60 secunde

Medii de stocare
• Capacitate memorie încorporată: 32
• Memorie utilizator: 18 MB

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

Mesaje predefinite (SMS, MMS), EMS/ versiunea 4, 
SMS rapid, MMS, Serviciu de mesaje multimedia, 
SMS CB (Cell Broadcast), SMS (Serviciu de mesaje 
scurte)

• Servicii: Kit de instrumente SIM /versiunea 99, 
OTA provisioning (WAP, MMS), Browser WAP 
Teleca 2.0, WAP 1.2.1

• 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: Oră de vară, Fus 
orar, Agendă telefonică inteligentă, Vcard 
Exchange

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

• Recunoașterea vocii: Înregistrarea conversaţiei, 
Comandă vocală, Apelare vocală, Înregistrare 
voce, Recunoașterea vocii

• Ceas/Versiune: Analogic, Digital, Ceas 
internaţional

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

• Navigare ușoară: Clapetă activă, Matrice de culori 
animată

• Butoane și controale: Buton de navigare cu 4 
direcţii, Tastă rapidă personalizată, Tastă cameră, 
Taste laterale

• Controlul volumului
• Simplu de utilizat: Mod Demo
• Jocuri și aplicaţii: Agendă, Ceas cu alarmă, 

Calculator, Calendar, Convertor Euro, Infusio - 
Exen v2, Java MIDP 2.0

• Jocuri incluse: 4
• Limbă disponibilă: Intrare T9: Chineză simplificată, 

Chineză tradiţională, Cehă, Daneză, Olandeză, 
Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Greacă, 
Ebraică, Italiană, Norvegiană, Poloneză, 
Portugheză, Spaniolă, Suedeză, Turcă

• Limbă disponibilă: IU: Arabă, Chineză simplificată, 
Chineză tradiţională, Croată, Cehă, Daneză, 
Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, 
Germană, Greacă, Ebraică, Maghiară, Indoneziană, 
Italiană, Lituaniană, Norvegiană, Poloneză, 
Portugheză, Română, Rusă, Slovacă, Spaniolă, 
Suedeză, Thailandeză, Turcă

• Multimedia: Foto Talk

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

SMS
• Organizer PC cu sincronizare: Note Lotus, MS 

Outlook
• Conexiuni fără fir: Infraroșu

Accesorii
• Pachetul standard include: Baterie, CD ROM 

(Instrumente telefon mobil), Încărcător, 
Receptor, Garanţie internaţională, Broșură 
informativă SAR, Manual de utilizare, Cablu de 
date USB

• Accesorii opţionale: Husă, Adaptor pentru 
brichetă, Căști Deluxe FM, Cască de lux, TV Link, 
Kit auto, Colier

Alimentare
• Timp de convorbire: până la 4 ore și 40 min
• Durată standby: până la 560 ore
• Durată de încărcare: sub 2,5 ore hr
• Capacitate baterie: 720 mAh
• Tip baterie: Li-ion
• Caracteristici superioare electrice: Baterie de 

siguranţă

Specificaţii pentru protecţia mediului
• Compoziţie chimică: Litiu
• Produs sudat fără plumb
• Material de împachetat: Cutie, PS
• Tip ambalaj: Cutie cadou
•
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Design de cameră digitală
Designul de cameră digitală presupune că aspectul 
exterior al telefonului este identic cu cel al unei camere 
foto digitale de înaltă calitate, dar în spatele acestui 
aspect se ascunde un telefon mobil perfect funcţional cu 
o cameră foto integrată de 1 megapixel.

Articulaţie cu pivotare de 180°
Articulaţia cu pivotare de 180° vă permite să utilizaţi 
ecranul telefonului mobil asemenea ecranului de 
previzualizare al unei camere digitale.

Multi-shot
Cu un singur clic, funcţia multi-shot pentru fotografii 
consecutive vă permite să realizaţi o succesiune de 
fotografii pentru a surprinde mișcarea. Selectaţi 
fotografierea consecutivă: ora și intervalul de timp.

Blitz cu LED-uri
'Bliţul superstrălucitor este o lumină generată de un LED 
pentru efectuarea fotografiilor în condiţii de iluminare 
redusă, ca de exemplu noaptea. Bliţul superstrălucitor se 
activează și se dezactivează manual prin apăsarea și 
eliberarea butonului lateral pentru volum "+" sau "-" 
(bliţul superstrălucitor este dezactivat automat după 
realizarea fotografiei).

Mesagerie MMS
MMS (Multimedia Messaging Service) vă permite să vă 
utilizaţi telefonul mobil pentru a trimite și recepţiona 
fotografii, fișiere video și audio împreună cu mesaje text.

TV SlideShow
Funcţia TV SlideShow vă permite să afișaţi fotografii din 
albumul foto al telefonului dvs. direct pe ecranul unui 
televizor pentru a vă putea bucura de fotografiile din 
telefonul dvs. alături de prieteni și familie. Este suficient 
să conectaţi telefonul mobil și televizorul prin accesoriul 
TV Link pentru a rula o prezentare de diapozitive 
automată sau manuală.

70 de imagini cu rezoluţie înaltă
Puteţi utiliza memoria integrată a telefonului pentru a 
stoca până la 70 de fotografii cu rezoluţie și definiţie 
înaltă (fiecare de 1280 x 1024 pixeli). Pur și simplu 
realizaţi și stocaţi fotografiile până la umplerea completă 
a memoriei integrate de 18 MB, apoi descărcaţi-le sau 
ștergeţi-le

WAP
Wireless Application Protocol (WAP), versiunea 1.2.1 
este un mod standardizat de comunicare între un telefon 
mobil și un server în reţeaua de telefonie mobilă în scopul 
conectării telefonului la site-uri care suportă tehnologia 
WAP, permiţându-vă să accesaţi informaţii importante 
ori de câte ori vă este necesar.

Java 2.0
Tehnologia Java 2.0 vă permite să vă îmbunătăţiţi și să 
vă personalizaţi telefonul cu jocuri și aplicaţii noi, pur și 
simplu prin descărcarea acestora.
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Caracteristici principale produs


