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Your personal entertainment studio
Music, movies and photos on the move

Entertain yourself and others anywhere with music, videos, and more. Enjoy the convenience of a smooth

sliding design and multimedia mix for crystal-clear music on the move, high-quality video recording, and 2

megapixel camera.

Multimedya deneyiminizi en üst düzeye çıkartın

2 megapixel digital camera for crisp, vivid pictures

High-quality video recorder captures life's excitement

MP3 player for crystal-clear music on the move

SD/MMC memory card slot for increased storage capacity

Designed for emotion

Fashionable sliding design for flexibility and function

Canlı ve renkli resimler için geniş 262K renkli TFT ekran

MMS video to record and share exciting multimedia messages

MP3 ringtones for a personalized and rich audio experience

Gelişmiş bağlantı yeteneği

Diğer cihazlarla kablosuz bağlantı için Bluetooth

USB connectivity to directly share data between phone and PC

Yakındaki cihazlarla bilgi alışverişi için kızılötesi fonksiyonu.
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Özellikler

2 megapixel camera

Use your 2 megapixel digital camera to

enhance your photo experience with crisp,

vivid pictures. The intuitive design and user

interface allow you to easily take high-

resolution photos of up to 1600 x 1200 pixels

to use as wallpaper for your phone display;

send from your phone via MMS, Bluetooth, or

infrared; or print and share.

Yüksek kaliteli video kaydedici

Capture excitement at the speed of life

wherever you go with this intuitively designed,

high-quality video recorder with 30 frames-

per-second recording capacity that works like a

premium camcorder.

mp3 çalar

Take crystal-clear music on the move with an

MP3 player that allows you to easily transfer

music files to your phone's built-in memory.

SD/MMC kart yuvası

The SD/MMC memory card slot gives you the

additional storage capacity to enjoy more

pictures, videos, and music simply by inserting

an SD/MMC card into the built-in memory card

slot of your phone.

Fashionable sliding design

The sliding design provides a fashionable,

functional mobile phone experience,

displaying a large screen and keypad when

fully opened, and taking up minimum space

when closed.

Geniş 262K renkli TFT ekran

Mükemmel görüntü kalitesi ve tepki süresine

sahip geniş 262K renkli ekran sayesinde en

canlı, en renkli resim ve fotoğrafların keyfi ve

eğlencesi parmaklarınızın ucunda.

MMS video

MMS video lets you record and share exciting

multimedia messages with your friends and

family just by attaching a video clip.

MP3 ringtones

MP3 ringtones let you choose the sounds of

your favorite songs for a personalized and rich

audio experience just by selecting an MP3 file

to set as your ringtone.

Bluetooth

Bluetooth teknolojisi, hareket halindeyken

diğer Bluetooth cihazlarıyla kolay kablosuz

bağlantıya olanak verir. Bluetooth

kulaklığınızla hızlı ve kolay bir şekilde dosya

paylaşarak veya kişisel bilgilerinizi cep

telefonunuzla senkronize ederek mobil

multimedya deneyiminizi zenginleştirin.

USB bağlantısı

Use a standard USB cable to directly and

easily transfer pictures, videos, music files, and

other data between your phone and PC.

Kızılötesi

Kızılötesi; resim, arka plan görüntüsü, şarkı ve

rehberdeki kişileri arkadaşlarınızla ve ailenizle

kolayca paylaşmaya ve bilgisayarınızdan

kablosuz İnternet erişimine olanak sağlayan,

yakındaki cihazlarla veri alışverişi için en basit

kablosuz teknolojidir.
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Teknik Özellikler

Boyutlar

Ahize boyutları: 95 x 47.5 x 23 mm

Ahize ağırlığı: 95 g

Ahize ses seviyesi: 90 cc

Form Faktörü: Kaydırmalı

Anten: Entegre

Ahize Rengi: Silver Sound, Titanium Tune,

White Wide

Görüntü/Ekran

Ana Ekran Teknolojisi: TFT

Ana Ekran Renkleri: 262K

Ana Ekran Çözünürlüğü: 176x220 piksel

Metin satır sayısı: 9 adete kadar

video kayıt

Görüntü sensörü tipi: CMOS

Görüntü sensörü çözünürlüğü: 2M piksel

Video çözünürlüğü: CIF, QCIF

Video formatı: 3GP, H.263

Oynatım hızı: 30 fps

Video Oynatma

Çözünürlük (pxl): 176x144, 352x288

Sıkıştırma formatları: H.263, 3GP

Oynatım hızı (fps): 15, 30

Hareketsiz Resim Çekme

Kamera: Entegre

Görüntü sensörü tipi: CMOS

Resim çözünürlüğü: VGA (640x480), QVGA

(320x240), QQVGA (120x160), SVGA

(800x600), SXGA (1280x960), UXGA,

1600x1200

Dijital zoom: continuous upto x8

Görüntü kalitesi: Normal, İnce, Süper ince

Resim Modu: Gece modu, Otomatik

zamanlayıcı modu, Çoklu çekim

Önizleme oynatım hızı: 30 kare/saniye

Resim dosya formatı: JPEG

Özel efektler önizleme modu: Gri tonlama,

Sepya, Negatif renk, Mavi Efekt, Pastel, Eskiz,

Yağlı boya, Kara tahta, Beyaz tahta

Ses

Zil sesleri: MP3 zil sesi, Polifonik (64 ton),

Sesli mesaj zili

Ses Kayıt

Ses kayıt: evet, AMR

müzik çalma

Desteklediği ses formatları: AMR, Midi, MP3,

SMAF, AAC

Depolama Ortamı

Dahili bellek kapasitesi: 32

Kullanıcı hafızası: 10 MB

Multimedya Uygulamaları

Hafıza Kartı Erişimi: SD/MMC kart yuvası

Ağ Özellikleri

Mesajlaşma: Birleşik SMS (Uzun SMS), E-

posta, EMS / sürüm 4, MMS,Multimedya

Mesaj Servisi, Hazır mesajlar (SMS,MMS), SMS

CB (Hücre Yayını), SMS (Kısa Mesaj Servisi),

SMS çoklu hedef

Servisler: OTA donanımı (WAP,MMS), SIM Araç

Kiti / Sürüm 99, WAP Tarayıcısı Openwave 6,1,

WAP 2.0, DRM (birlikte teslim)

GPRS (Rx+Tx): Sınıf 10 (4+2), Sınıf B

Ses Codec'i: FR/EFR/AMR/HR

GSM bandı: 900, 1800, 1900 MHz

kolaylıklar

Konuşma Tanıma: Konuşma Kaydı, Ses

Komutu, Sesle Arama, Sesli Not Kaydı

Kullanım kolaylığı: Özel kulaklık jakı, Kısayol

Tuşları, Ekran Koruyucu Dijital Saat, Titreşim,

Uçuş modu, Yazılım tuşları

Dolaşma Kolaylığı: Animasyonlu Renkli

Matris, Aktif Kaydırma

Düğmeler ve kontroller: 4 taraflı gezinti tuşu ve

Enter tuşu, Özelleştirilmiş kısayol tuşu, Kamera

tuşu, Yan tuşlar

Oyunlar ve uygulamalar: Ajanda, Çalar Saat,

Hesap makinesi, Takvim, Euro Dönüştürücüsü,

Java MIDP 2.0

Bağlanabilirlik

Kulaklık: Alttaki konektör üzerinden

Seri bağlantılar: USB altından bağlantı

kablosu

Modem Kapasiteleri: CSD (Ses, Veri), GPRS,

SMS

PC Bağlantısı: USB 1.1

Eşzamanlama PC düzenleyicisi: Lotus Notes,

MS Outlook

Kablosuz bağlantılar: Bluetooth, Kızılötesi

Aksesuarlar

Standart Paket İçeriği: Pil, CD ROM (Cep

Telefonu Araçları), Şarj Cihazı, Ahize,

Uluslararası Garanti, SAR bilgi broşürü,

Kullanım Kılavuzu, USB veri kablosu, Deluxe

stereo kulaklık

Opsiyonel aksesuarlar: Araç cihazı, Taşıma

kılıfı, Araç şarj cihazı, Boyun askısı, Evrensel

araç kiti, Bluetooth kulaklığı, Bluetooth araç

kiti

Güç

Konuşma süresi: up to 4 hrs

Bekleme süresi: up to 270 hrs

Şarj süresi: less than 4.5 sa

Pil kapasitesi: 1000 mAh

Pil Tipi: Li-ion

Elektrik Geliştirmeleri: Yedek pil

Pil tasarrufu yöneticisi: Otomatik

açma/kapama
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