
 

 Barevný displej 

 Nabíjecí stojánek 

 FM rádio se samostatným 

vypínačem 

 Svítilna 

 Dlouhá výdrž na jedno nabití 

 2 barvy: červená nebo stříbrná 

Mobilní telefon CPA Halo 9 

U Panasonicu 376, 53006 Pardubice – Staré Čívice, ČR 

Tel.: 466 734 113, Fax: 466 734 119 

E-mail: cpa@cpa.cz, Internet: www.cpa.cz 

N Á V O D  E L E K T R O N I C K Y  

 

Mobilní telefon určený pro ty, kteří chtějí používat telefon 

k  telefonování a psaní SMS zpráv. Vyniká snadným 

ovládáním nejen díky velkým a čitelným znakům na 

displeji, ale také velkým odděleným tlačítkům, která 

dokonce umějí mluvit. Po stisknutí tlačítka telefon oznámí 

odpovídající číslici. 

Pro pohodlné nabíjení telefonu najdete v balení nabíjecí 

stojánek, do kterého se telefon jednoduše položí. Telefon 

tak budete mít na jednom místě a stále nabitý. 

Praktickou funkcí tohoto telefonu je LED svítilna, která se 

ovládá samostatným tlačítkem na boku a lze ji zapnout i 

pokud je telefon vypnutý. Pomůže např. v případě, kdy je 

potřeba ve tmě odemknout dveře. 

SOS tlačítko na zadní straně telefonu je možné použít 

v případě nouze. Po jeho stisknutí telefon automaticky 

postupně zavolá na všechna uložená SOS čísla do té 

doby, než se hovor spojí. 

Telefon je vybaven i základními multimediálními 

funkcemi jako je FM rádio nebo hudební přehrávač. 

Ovládání FM rádia je velice jednoduché. Na boční 

straně telefonu je umístěn speciální přepínač pro 

zapnutí a vypnutí. Rozhlasové stanice je možné 

vyhledat ručně nebo automaticky. Pro poslech rádia 

je nutné připojit sluchátka, která slouží jako anténa.  

Do telefonu lze vložit paměťovou kartu až do 

kapacity 32 GB, na které můžete mít uloženou svoji 

oblíbenou hudbu. 

Samozřejmostí je také vestavěný budík se snadným 

nastavením. 

Funkcí, která se vždy hodí, je kalkulačka. Ani ta 

v tomto mobilním telefonu nechybí. 

Díky použití nových technologií vydrží telefon na 

jedno nabití až 12 dní. 

 

OBSAH BALENÍ  

Mobi ln í  te le fon  

Cestovn í  nab í ječka  

Sto jánek  p ro  nab í j en í  

Sluchátka s  m ik ro fonem  

Bater i e  

Návod v  češ t ině a  

s lovenš t ině  
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TECHNICKÉ PARAMETRY  
Rozměry: 110 x 51 x 14,3 mm 

Hmotnost: 75 g 

Displej (úhlopříčka): barevný (1,77“) 

Rozlišení displeje: 160 x 128 px 

GSM pásmo: 900/1800 MHz 

FM rádio: ano 

Pohotovostní doba: až 12 dní 

Doba hovoru: až 4 hodiny 

Doba nabíjení: přibližně 3 hodiny 

Typ nabíječky: 2 mm nebo micro USB 

Baterie: 1000 mAh Li-Ion 

Podpora paměť. karet: až do 32 GB 

Velikost SIM karty: klasická 

SAR: 0,691 W/kg 

EAN červená: 8595097762891 

EAN stříbrná: 8595097762907 
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