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Afmetingen
• Afmetingen handset: 87,5 x 43,5 x 20,5 mm
• Vormfactor: Openklapbare bodem
• Antenne: Geïntegreerd
• Kleur van de handset: Silver Soul, Black, Red 

Rythm
• Gewicht handset: 80 g

Stilstaande beelden vastleggen
• Camera: Geïntegreerd
• Beeldresolutie: VGA (640 x 480), 128 x 160, 120 

x 160, QVGA (320 x 240)
• Type beeldsensor: CMOS
• Beeld modus: Zelftimermodus, Continu, 

Multishot
• Digital Zoom: x 2
• Beeldkwaliteit: Normaal, Fijn, Extra fijn
• Witbalans: Automatisch, Fluorescerend, Daglicht, 

Kunstlicht
• Speciale effecten in Preview modus: Grijswaarden, 

Sepia, Negatieve kleur, Blackboard, Whiteboard

Stilstaande beelden weergeven
• Compressieformaat foto: BMP, GIF (87a en 89a), 

JPEG, PNG

Geluid
• Ringtones: MP3-ringtone, Polyfoon (64 tonen)

Audio afspelen
• Audio ondersteunde formaten: AMR, Midi, MP3, 

SP-Midi

Opslagmedia
• Ingebouwde geheugencapaciteit: 128 MB
• Geheugenbeheer: Geheugenstatus

Netwerkfuncties
• Berichtenservice: SMS voor meerdere doelen, 

Gekoppelde SMS'jes (lange SMS'jes), EMS / release 
4, MMS (Multimedia Message Service)

• Services: SIM Tool Kit / Release 99
• Spraak-codec: FR/EFR/HR
• GSM-band: 900, 1800 MHz

Convenience
• Gespreksbeheer: Gesprek doorverbinden, 

Wisselgesprek, Nummerherkenning, 

Noodoproep, Gesprek met meerdere 
deelnemers, Gesprekskosten, Gespreksduur, 
Ontvangen gesprekken, Gemiste gesprekken, 
Mute functie microfoon

• Personaliseren/aanpassen: Schermachtergrond
• Gebruiksgemak: Handsfree modus, Sneltoetsen, 

Softkeys
• Knoppen en bedieningselementen: 4-wegs 

navigatietoets en Enter-toets, Cameratoets, 
Zijtoetsen

• Games en toepassingen: Wekker, Rekenmachine, 
Maankalender, Internationale converter, Agenda

• Klok/versie: Internationale klok
• Trilfunctie
• Ingebouwde games: 3
• Beschikbare taal: GI: Traditioneel Chinees, Engels, 

Vereenvoudigd Chinees
• Beheer van persoonlijke info: Internationale klok

Connectivity
• Headset: Via connector aan de onderzijde
• PC Link: USB 1.1

Accessoires
• Standaardverpakking omvat: Oplader, USB-

datakabel, Deluxe stereohoofdtelefoon

Voeding
• Batterijtype: Li-ion
• Stand-by tijd: Tot 180 uur
• Spreektijd: tot 3 uur
• Capaciteit van de batterij: 720 mAh

Beeld/Display
• Technologie voor het hoofddisplay: CSTN
• Kleuren op het hoofddisplay: 65.536
• Resolutie: 128 x 160 pixels
• Kleuren op het subdisplay: 4096
• Resolutie van het subdisplay: 96 x 64 pixel
• Technologie voor het subdisplay: CSTN
• Schermdiameter (inch): 1,72 inch

Audio vastleggen
• Spraakopname: Ja, AMR

Video opname
• Resolutie (pixels): 128 x 104
•
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