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• 2,2" barevné LCD  

• velká tlačítka s Braillovým písmem 

• Bluetooth 

• fotoaparát a svítilna 

• dlouhá výdrž na jedno nabití 

• podpora paměť. karet až do 16 GB 

• nabíjecí stojánek v balení 

• funkce SOS 

• fotokontakty 

Mobilní telefon myPhone Halo C 

 

2,2" barevný displej, uživatelsky přívětivé menu 

a čitelné písmo usnadňují ovládání telefonu 

Halo C. Výsledkem je, že telefon zajišťuje 

spokojenost uživatele a záruku kontaktu s 

blízkými. 

 

Telefon má skvělou velikost do jedné ruky a 

velká tlačítka zaručují mimořádný komfort. Halo 

C disponuje Braillovým písmem na tlačítkách. 

 

Baterie s kapacitou až 1900 mAh zaručuje až 10 

hodin nepřetržitého hovoru. 

myPhone Halo C se vyznačuje nadčasovým 

ergonomickým a elegantním pouzdrem. 

Kovový rám mu dává prestižní vzhled a 

také zvyšuje jeho pevnost. 

 

myPhone Halo C je vybaven fotoaparátem, 

díky které zachytíte nejdůležitější 

okamžiky. Přiřaďte fotografie vašich přátel 

ke kontaktům a užijte si jejich blízkost.. 

 

Telefon má tlačítko SOS, díky kterému 

můžete jediným kliknutím kontaktovat 

předem nastavené nouzové číslo. 

 

 
 

OBSAH BALENÍ  

Mob i ln í  te le fon  

Nab í j e čka  
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Ba te r ie  

Návod  v  češ t ině  
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TECHNICKÉ PARAMETRY  

Displej (úhlopříčka): 2,2'' (176x220 px) 

Podpora paměť. karet: microSD až do 16 GB 

GSM: 850/900/1800/1900 MHz 

Bluetooth: ano 

Dual SIM: ano 

Kamera: 0,3 Mpx 

Baterie: 1900 mAh 

Pohotovostní doba: až 340 hodin (v závislosti na síti) 

Doba hovoru: až 10 hodin (v závislosti na síti) 

SAR: 0,355 W/kg 

Váha: 126 g 

Rozměry: 120 x 57,8 x 14,2 mm 

Typ nabíječky: micro USB 

Velikost SIM karty: miniSIM (2ff) + microSIM (3ff) 

EAN: 5902983609315 
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