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Mobilní telefon CPA Halo 11 Pro
• Velký barevný displej
• Funkce SOS+
• Foto kontakty
• Nabíjecí stojánek
• Funkce SMS slabé baterie
• Svítilna
• Bluetooth

OBSAH BALENÍ

• Fotoaparát

Mobilní telefon
Cestovní nabíječka
Stojánek pro nabíjení
Baterie

Mobilní telefon určený pro ty, kteří chtějí používat telefon

Novinkou je nouzové sdílení polohy. Seniorský

Návod v češtině a

k telefonování a psaní SMS zpráv. Vyniká svou

telefon odešle v případě nouze nebo na vyžádání

jednoduchostí a snadnou obsluhou. Na velkém displeji

SMS zprávu se svou polohou na SOS kontakty.

jsou snadno čitelná velká písmena. Telefon má velká

SOS kontakt na svém smartfonu kliknutím na odkaz

tlačítky, která dokonce umějí mluvit a disponují Braillovým

ve zprávě otevře webovou stránku s polohou

písmem pro nevidomé.

seniorského telefonu a dalšími informacemi.

Zcela bezkonkurenční funkcí jsou Foto kontakty. Od

Telefon je vybaven i základními multimediálními

chvíle, kdy ke kontaktu uložíte fotografii, poznáte velice

funkcemi jako je FM rádio nebo hudební přehrávač.

slovenštině

UVEDENÍ NA TRH
říjen 2020

ORIENTAČNÍ MOC

jednoduše, kdo volá. Stejně tak jednoduše můžete na

990 Kč s DPH

takový kontakt zavolat.
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

Do telefonu lze vložit paměťovou kartu až do
kapacity 32 GB, na které můžete mít uloženou svoji
oblíbenou hudbu nebo obrázky.
Samozřejmostí je také vestavěný budík se snadným
nastavením.
Díky použití nových technologií vydrží telefon na
jedno nabití až 10 dní.

pokud je telefon vypnutý. Pomůže např. v případě, kdy je
potřeba ve tmě odemknout dveře.
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Mobilní telefon CPA Halo 11 Pro
TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozměry:

121 x 58 x 13 mm

Hmotnost:

85 g

Displej (úhlopříčka):

barevný (2,4“)

Rozlišení displeje:

220 x 176 px

GSM pásmo:

900/1800 MHz

FM rádio:

ano

OBSAH BALENÍ

Bluetooth:

ano

Mobilní telefon

Fotoaparát:

ano (VGA)

Cestovní nabíječka

Doba hovoru:

až 4 hodiny

Stojánek pro nabíjení

Pohotovostní doba:

až 10 dní

Baterie

Doba nabíjení:

přibližně 3 hodiny

Návod v češtině a

Typ nabíječky:

micro USB

slovenštině

Baterie:

900 mAh Li-Ion

Podpora paměť. karet:

až do 32 GB

Velikost SIM karty:

klasická

SAR:

0,991 W/kg

EAN černý:

8595097776768

ORIENTAČNÍ MOC

EAN červený:

8595097776775

990 Kč s DPH

EAN modrý:

8595097776782
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