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Bláto, déšť a prach - je tohle váš každodenní život? To 

nevadí, protože Hammer Bow má certifikát IP68, díky 

němuž všechny tyto neduhy přežije. Odolný kryt a 

obrazovka uzavřená uvnitř krytu mu dodává potřebnou 

ochranu. 

 

Hammer Bow je praktický a kompaktní telefon. Díky 

malým rozměrům a hmotnosti se snadno vejde do kapsy. 

Telefon disponuje velkými klávesy, které lze ovládat i v 

pracovních rukavicích. 

 

Telefon je vybaven dvěma displeji: klasický o velikosti 

2,4" a druhý vnější 1,4". Externí displej zobrazuje datum a 

čas, pokrytí sítě, stav baterie a zmeškané události. 

Všechny důležité informace máte hned na očích, aniž 

byste museli otevírat telefon. 

 

 

Nabíjení telefonu nemůže být pohodlnější! 

Zapomeňte na opakované zapojování kabelu. 

Telefon stačí odložit do nabíjecího stojánku a až k 

němu znovu přijdete, bude nabitý. 

 

Někdy musíte něco zaznamenat i v náročných 

podmínkách. A přesně proto má Hammer Bow 

vestavěný fotoaparát, abyste byli vždy připraveni. 

Telefon disponuje funkcí Dual SIM, která umožní 

používat dvě SIM karty zároveň. 

 

• 2,4" displej  

• vnější displej 

• stupeň odolnosti IP68 

• funkce Dual SIM 

• Bluetooth 

• podpora paměť. karet 

• svítilna, FM rádio 
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TECHNICKÉ PARAMETRY  
Hlavní displej: 2,4'', 240x320 px 

Vnější displej: 1,44'', 128x128 px 

Vnitřní paměť: 32 MB, 500 tel. čísel 

Podpora paměť. karet: až do 32 GB microSD 

GSM: 850/900/1800/1900 MHz 

Dual SIM: ano – 2x miniSIM (2ff) 

Bluetooth: ano 

FM rádio: ano 

Fotoaparát: 0,3 Mpx 

Baterie: 1200 mAh Li-Ion 

Pohotovostní doba: až 320 hodin (v závislosti na síti) 

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

Stupeň ochrany: IP 68, droptest 1,5 m 

SAR: 0,855 W/kg 

Rozměry: 128.9 x 57.1 x 17.7 mm 

Hmotnost: 120 g 

Rozhraní: 3,5mm jack konektor, microUSB 

EAN: 5902983617433 
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