
ξυπνα χρώµατα
Έ
Η οθόνη µε 

πλοήγηση µέ

και περισσότ

Χρώµ
• Επιλ
• Έγχρ
• Εκπλ

Συντο
• Μείν
• Λειτ

Απολα
• Πολ
• Ανο
• Ποιό
τα πλούσια χρώµατα ζωντανεύει το SE6. Το χρώµα όχι µόνο διευκολύνει την 

σω εικονιδίων και απλοποιεί τη χρήση του τηλεφώνου σας, αλλά προσδίδει 

ερο βάθος στο gaming.

ατα που ζωντανεύουν το τηλέφωνό σας
έξιµα wallpaper
ωµο µενού µε εικονίδια
ηκτικό για gaming χάρη στα ενσωµατωµένα παιχνίδια

νιστείτε µε το κινητό σας
ετε σε επαφή µε SMS κειµένου
ουργία αντιγραφής δεδοµένων SIM

ύστε ήχο στην καλύτερη ποιότητα
υφωνικοί ήχοι κλήσης για πιο φυσικό και ρεαλιστικό ήχο
ιχτή συνοµιλία - Μιλήστε handsfree
τητα ήχου Crystal Clear
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Εικόνα/Οθόνη
• Οπίσθιος φωτισµός: ναι
• Χρώµα οπίσθιου φωτισµού: Λευκή
• Χρώµατα οθόνης: 4.096 χρώµατα
• Ανάλυση κύριας οθόνης: 98x67 pixel
• Τεχνολογία κύριας οθόνης: CSTN
• Τύπος κύριας οθόνης: Εικόνα

Ευκολία
• Ξυπνητήρια: Ξυπνητήρι
• Πλήκτρα βάσης: Πλήκτρο ειδοποίησης
• Συσ. ανάγν. καρτών µνήµης βασ. συσκευής: 

Συσκευή ανάγνωσης καρτών SIM
• Ένδειξη φόρτισης µπαταρίας
• ∆ιαχείριση κλήσεων: Αναµονή κλήσεων, 

Αναγνώριση καλούντος, Σίγαση µικροφώνου
• Ευκολία στη χρήση: Περιβάλλον εργασίας χρήστη 

µε γραφικά, Λειτουργία ανοικτής συνοµιλίας, 
Κλείδωµα πληκτρολογίου, Έλεγχος µενού

• Ενσωµατωµένα παιχνίδια: 2
• Λειτουργία: Λειτουργία φύλαξης παιδιού, Baby 

Call (άµεση κλήση)
• ∆υνατότητα πολλών βάσεων: 1
• ∆υνατότητα σύνδεσης πολλών ακουστικών: 

Μέχρι και 5 συσκευές χειρός
• Προσαρµογή σε προσωπικές προτιµήσεις: 

Wallpaper
• Ένδειξη ισχύος σήµατος: ναι
• Οµάδα VIP µε ξεχωριστή µελωδία: Ναι, 3 οµάδες
• Πληκτρολόγιο µε οπίσθιο φωτισµό: Ναι (Π

ορτοκαλί)

Χαρακτηριστικά δικτύου
• Κεραία: Ενσωµατωµένη στη βάση, Ενσωµατωµένη 

στη συσκευή
• Συµβατό: GAP
• Κλήση: Ήχος, Παλµική
• Μηνύµατα: SMS (Υπηρεσία σύντοµων µηνυµάτων)

Προδιαγραφές τηλεφωνικού κέντρου
• Όνοµα και ταυτότητα καλούντος
• Αναγνώριση καλούντος σε αναµονή κλήσης

Ήχος
• Κουδουνίσµατα συσκευής: Ορχηστική µουσική, 

Πολυφωνικοί
• Έλεγχος έντασης: Πλήκτρα ελέγ. αύξησης/

µείωσης έντασης

Χωρητικότητα µνήµης
• Χωρητικότητα αποθήκευσης SMS: 50
• Καταχωρήσεις αρχείου καταγραφής κλήσεων: 50
• Ευρετήριο: 250 ονόµατα και αριθµοί
• Αριθµός θυρίδων SMS: 10

Ρεύµα
• Χωρητικότητα µπαταρίας: 650 mAh
• Τύπος µπαταριών: AAA
• Τύπος µπαταρίας: NiMH
• Είδος µπαταρίας: Επαναφορτιζόµενη
• Τροφοδοσία ρεύµατος: AC 220-240V - 50Hz
• Αριθµός µπαταριών: 2
• Χρόνος αναµονής: Μέχρι και 150 ώρες
• Χρόνος οµιλίας: Μέχρι και 12 ώρες

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις βάσης: 116 x 84 x 70 χιλ.
• ∆ιαστάσεις συσκευής χειρός: 140 x 46 x 25 χιλ.
•

Ασύρµατο τηλέφωνο
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