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• 1,77" barevné TFT LCD  

• velká tlačítka 

• Bluetooth 

• svítilna 

• dlouhá výdrž na jedno nabití 

• podpora paměť. karet 

• funkce Dual SIM 

Mobilní telefon myPhone 3330 

 

myPhone 3330 je telefon pro lidi, kteří hledají pohodlí 

v jednoduchosti. Jeho používání je velice snadné. 

Telefon má barevný displej o velikosti 1,77'' s 

rozlišením 160x128 px, který ostře zobrazí všechny 

důležité informace. 

 

Telefon má velká a osvětlená tlačítka a vysokou výdrž 

baterie. Telefon vydrží v pohotovostním režimu až 8 

dní na jedno nabití. 

 

Během telefonických hovorů vždy jasně a kvalitně 

uslyšíte účastníka hovoru na druhé straně. 

 

Telefon disponuje mnoho dalšími funkcemi jako 

Bluetooth, svítilna, FM rádio, hodiny, budík, atd. 

 

 

 

Paměť telefonu lze rozšířit až o 16 GB pomocí 

paměťové karty. Můžete tak bezstarostně nosit 

všechny oblíbené fotografie u sebe. 

 

Využívejte funkci Dual SIM a spojte tak váš 

profesní a soukromý život dohromady. Nemusíte 

při sobě nosit dva telefony, buďte na příjmu 

pouze s myPhonem 3330. 
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TECHNICKÉ PARAMETRY  
 

Displej (úhlopříčka): 1,77'' TFT (160x128px) 

Podpora paměť. karet: microSDHC (až do 16 GB) 

GSM: 900/1800 MHz 

Bluetooth: ano 

FM rádio: ano 

Kamera: 0,3 Mpix (VGA) 

Baterie: 800 mAh 

Pohotovostní doba: až 8 dní (v závislosti na síti) 

Doba hovoru: až 250 minut (v závislosti na síti) 

SAR: 1,096 W/kg 

Rozměry: 118 x 48 x 14,5 mm 

Typ nabíječky: micro USB 

Velikost SIM karet: obě klasické (2ff) 

EAN: 5902983607625 
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Mobilní telefon myPhone 3300  
 


