
 

  

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 

 4" kapacitní displej  

 dvoujádrový procesor 

 4 GB vnitřní paměti a 512 MB RAM 

 Android 4.4 s technologií Dual SIM 

 rychlý 3G modem (HSDPA+) 

 Bluetooth 4.0, Wi-Fi, GPS 

 dlouhá výdrž na jedno nabití 

 podpora paměť. karet až do 32 GB 

Mobilní telefon myPhone FUNKY 

N Á V O D  E L E K T R O N I C K Y  

 

Každý den se ve vaší hudební sbírce objevují nová alba. 

Objevujete neznámé umělce a víte, co zrovna letí. Máte 

rádi čistý zvuk z reproduktorů a pouštíte svým přátelům 

své oblíbené skladby, ať jste kdekoliv. myPhone FUNKY 

s inovativním zvukovým systémem vám umožní 

poslouchat hudbu bez ztráty kvality, a to i v případě, že 

telefon leží na rovném povrchu. Nezpochybnitelnou 

výhodou je funkce Dual SIM, díky které je možné mít 

v telefonu aktivní 2 SIM karty současně. To oceníte 

zejména při cestách do zahraničí, kde můžete pořídit 

lokální SIM kartu a mít např. levný přístup k internetu. 

Nebo můžete ve vlastním telefonu provozovat soukromou 

a firemní SIM kartu. Odlišení SIM karet je praktické, 

snadné a intuitivní. Uživatel má na výběr, kterou SIM 

kartu chce využít k volání nebo odeslání SMS. 

Silné srdce multimediální výbavy, to je nový úsporný 

dvoujádrový procesor. Ten spolu s optimalizovaným, 

téměř čistým operačním systémem Android 4.4 KitKat, 

zajišťuje dlouhou výdrž telefonu. 

 

Telefon je vybaven moderními bezdrátovými 

technologiemi jako je Bluetooth, Wi-Fi a 3G. Rychlá 

konektivita je dnes důležitá. 3G modem uvnitř 

tohoto telefonu dosahuje rychlosti až 21,4Mbps. 

Telefon tedy nezklame ani na cestách. 

Telefon je vybaven všemi multimediálními funkcemi 

včetně FM rádia. 

Telefon není zahlcen předinstalovanými aplikacemi. 

Vybrali jsme pouze pár praktických a zajímavých 

jako je např. Waze, která vám pomůže na cestách. 

Jde totiž o GPS navigaci s aktuálními hlášeními o 

dopravě. Každý uživatel se může sám rozhodnout, 

jaké aplikace si nainstaluje z obchodu Play. 

5 Mpix kamerou můžete nahrávat videa v HD 

rozlišení (720p). Přední VGA kameru můžete využít 

pro video hovory. 

 

OBSAH BALENÍ  

Chyt rý  te le f on  

Cestovn í  nab í ječka  

USB kabel  

Ochranná f ó l ie  d isp le je  

Sluchátka s  m ik ro fonem  

Bater i e  

Návod v  češ t ině  

 

 

UVEDENÍ NA TRH  

zá ř í  2014  

 

 



 

TECHNICKÉ PARAMETRY  
Displej (úhlopříčka): WVGA IPS kapacitní (4,0“) 

Rozlišení displeje: 800 x 480 px, 240dpi 

Procesor: Dual Core 1.3 GHz 

Paměť: 4 GB vnitřní/512 MB RAM 

Podpora paměť. karet: až do 32 GB microSDHC 

Mobilní sítě: 3G 900/2100 MHz 

2G 900/1800 MHz 

3G modem: HSDPA+ 21.4 Mbps, 

HSUPA 5.7 Mbps 

Wi-Fi: 802.11 b/g/n 

Bluetooth: 4.0 s A2DP a EDR 

FM rádio: ano 

GPS: ano + AGPS 

Dual SIM: ano – 2x miniSIM (2ff) 

Senzor: polohový 

Kamera: 5 Mpix s automatickým zaostřováním a 

LED bleskem  

VGA (přední) 

Nahrávání videa: HD rozlišení 720p@30fps 

Baterie: 1.500 mAh Li-Ion 

Pohotovostní doba: až 300 hodin (v závislosti na síti) 

Doba hovoru: až 8 hodin (v závislosti na síti) 

Doba nabíjení: max. 4 hodiny 

Operační systém: Android 4.4.2 KitKat 

SAR: 0,631 W/kg 

Rozměry: 124 x 64 x 9,9 mm 

Hmotnost: 125 g 

EAN černý: 5900495296429 

EAN bílý: 5900495296436 
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