Mobilní telefon - MyPhone 1050 Senior
Popis přístroje
⇒

Mobilní telefon zaměřený na seniory

⇒

Velká tlačítka klávesnice

⇒

Monochromatický displej s velkými znaky

⇒

Podsvícený displej pro větší čitelnost

⇒

Snadné ovládání

⇒

Pouze základní funkce, pro snadnější orientaci uživatele

⇒

Ovládání v češtině

⇒

Rychlá volba, vytáčení, až 11 čísel tlačítky (2 – #)

⇒

Pro snadné zapamatování, dvě tlačítka (vlevo a vpravo dole) označeny ikonkami muže a ženy

⇒

SOS tlačítko na zadní straně telefonu

⇒

Po stisknutí SOS tlačítka, telefon začne automaticky vytáčet až 4 přednastavená čísla
a odešle na ně nouzovou textovou zprávu.

⇒

Pokud nejsou čísla nastavena, telefon vytáčí 112

⇒

FM rádio s samostatným vypínačem

⇒

Automatická i ruční volba stanic

⇒

Čistý a hlasitý poslech z reproduktoru telefonu bez sluchátek

⇒

Možnost připojení sluchátek (nevyžaduje ovšem sluchátka jako anténu, jak je tomu u většiny mobilů se
zabudovaným FM rádiem)

⇒

Velká hlasitost

⇒

Rychlé zesílení zvuku jedním tlačítkem

⇒

Vestavěná LED svítilna s samostatným vypínačem

⇒

Svítilnu lze zapnout i v případě vypnutého telefonu

⇒

Budík s jednoduchým nastavením hodin a minut

Technické parametry
Menu telefonu

Angličtina/Čeština (popř. na přání)

Frekvenční pásmo

GSM900/DCS1800MHz (850/1900 MHZ comp.)

Rozměry mm)

103 X 49 X 14.8mm

Baterie

1000 mAh Li-ion

Pohotovostní doba (hod.)

160-250 Hod. (dle parametrů sítě)

Čas hovoru (min)

130-300 min. (dle parametrů sítě)

Vnitřní paměť

32 Mb interní

Reproduktor & Vysílač

2v1

Výpisy hovorů

ANO

Hlasitý příposlech

ANO

Rychlé vytáčení z paměti 12 čísel

ANO

Historie volání, volané, přijaté, zmeškané

ANO

Čekající hovor na lince

ANO

Blokování hovorů

ANO

Přesměrování hovorů

ANO

Telefonní seznam v paměti přístroje

100 zápisů

Rychlé vyhledávání v seznamu podle jmen

ANO

Kopírování a přesouvání seznamu mezi SIM &
Telefon

ANO

Krátké textové zprávy

ANO

Paměť SMS

100 SMS

Možnost odeslání na více
uživatelů

ANO

Výpisy doručených zpráv

NE

Kontrola paměti SMS

ANO

Verze displeje

Monochromatický displej

Barva displeje

Černobílá

1.6 palců
Rozměr displeje
Rozlišení

128*48

Typ vyzváněcího tónu

16 polyfonních melodií

Tichý mód vyzvánění

ANO

Změna pozadí displeje

NE

Budík s funkcí odloženého buzení

ANO

Kalkulačka

ANO

FM Rádio, bez nutnosti připojení sluchátek

ANO

Obsah balení

Telefon, baterie, nabíječka, náhlavní sluchátka,
český návod s prohlášením o shodě CE, záruční list

