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Perfect pentru dvs.
Cu un meniu simplu şi timp de standby de până la 2 săptămâni, acest telefon are tot ceea ce vă doriţi. trimiteţi cu

uşurinţă mesaje către mai multe persoane sau personalizaţi-vă telefonul cu sunete de apel polifonice

excepţionale

Perfect pentru dvs.

Meniu simplu cu liste

Timp de standby de până la 2 săptămâni

SMS-ul către mai multe persoane contactează mai mulţi destinatari simultan

Melodii polifonice



Telefon mobil CTS200/00000EU

Specificaţii Repere

Dimensiuni

Greutate receptor: 85 g

Dimensiuni receptor: 101 x 44 x 18,1 mm

Element de structură: Candy bar

Antenă: Integrată

Culoare receptor: Negru

Imagine/Ecran

Culoare ecran principal: alb-negru

Rezoluţie: 96 x 64 pixeli

Tehnologie ecran principal: STN

Linii de text: 5

Sunet

Sonerii: Polifonic (16 tonuri)

Redare audio

Formate audio acceptate: Midi

Caracteristici reţea

Mesagerie: EMS/ versiunea 4, SMS (Serviciu

de mesaje scurte), SMS concatenat (SMS lung),

SMS CB (Cell Broadcast), SMS cu destinatari

multipli

Bandă GSM: 900, 1800 MHz

Servicii: Kit de instrumente SIM /versiunea 99

Codec pentru voce: FR/EFR/HR

Comoditate

Gestionare apeluri: Cost apel, Contor apeluri,

Transmitere apel, Durată apel, Apel în

aşteptare, ID apelant, Apel de urgenţă,

Transfer apel explicit, Microfon silenţios,

Apeluri nerecepţionate, Apeluri multiple,

Apeluri recepţionate

Uşor de utilizat: Taste rapide, Blocare

tastatură, Vibra Alert

Jocuri şi aplicaţii: Calculator

Jocuri incluse: 3

Butoane şi controale: Taste de navigare

bidirecţionale, Taste configurabile

Introducere text: Scriere intuitivă inteligentă

Personalizare: Sonerii

Limbă disponibilă: IU: Chineză simplificată,

Chineză tradiţională, Engleză

Controlul volumului

Alimentare

Durată de încărcare: sub 2,5 ore oră

Tip baterie: Li-ion

Caracteristici superioare electrice: Baterie de

siguranţă

Capacitate baterie: 1000 mAh

Durată standby: Până la două săptămâni

Timp de convorbire: până la 3 ore

Accesorii

Pachetul standard include: Baterie, Încărcător,

Manual de utilizare

Specificaţii pentru protecţia mediului

Material de împachetat: Cutie

Meniu simplu

Meniul simplu este compus din submeniuri şi

opţiuni incluse în liste, astfel încât să puteţi

naviga cu uşurinţă prin funcţiile telefonului

dvs.

Timp de standby de până la 2 săptămâni

Telefonul poate rezista în standby până la 2

săptămâni cu o singură încărcare, reducând

astfel necesitatea unui încărcător în bagajul

de călătorie.

SMS către mai multe persoane

Puteţi utiliza funcţia de SMS (Short Message

Service) către mai multe persoane pentru a

trimite mesaje simultan câtorva persoane,

scriind mesajul, selectând destinatarii şi

apăsând "send" (trimitere).

Tonuri de apel polifonice

Selectaţi unul dintre tonurile polifonice incluse

pentru a vă personaliza telefonul.
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