Mobilní telefon myPhone One

• 1,8" LCD
• velká tlačítka
• Bluetooth
OBSAH BALENÍ

• svítilna

Mobilní telefon
Cestovní nabíječka

• dlouhá výdrž na jedno nabití

USB kabel

• podpora paměť. karet

Sluchátka
Baterie

• nabíjecí stojánek

Návod v češtině
Stojánek

UVEDENÍ NA TRH
myPhone One je jednoduchý a snadno ovladatelný

Telefon myPhone One disponuje dlouhou

mobilní telefon, který dokážou obsluhovat uživatelé

pohotovostní dobou - až 21 dní a také dlouhou

všech věkových kategorií.

výdrží při hovoru - až 10 hodin.

V telefonu je použité velké písmo, které je jasně

Během telefonního hovoru budete vždy vašeho

viditelné na kontrastním pozadí barevného displeje.

blízkého na druhém konci linky slyšet dokonale

Červenec 2015

ORIENTAČNÍ MOC
590,-Kč včetně DPH

hlasitě a jasně.
To tvoří skvělou kombinaci s velkými tlačítky, které
jsou samozřejmě podsvícená. Zamykat a odemykat

Paměť telefonu lze rozšířit paměťovou kartou.

telefon můžete snadno pomocí bočního posuvného

myPhone One má také funkci Bluetooth, FM

tlačítka. Nechybí ani možnost aktivovat funkci "Mluvící

rádio, budík, kalkulačka, organizér, atd.

tlačítka".

NÁVOD ELEKTRONICKY

Na boku telefonu se nachází také tlačítko, které slouží

Dostupné jsou čtyři barevné varianty - černá,

pro aktivování svítilny. Můžete si tak posvítit kdykoliv

bílá, červená a modrá.

budete potřebovat.

U Panasonicu 376, 53006 Pardubice – Staré Čívice, ČR
Tel.: 466 734 113, Fax: 466 734 119
E-mail: cpa@cpa.cz, Internet: www.cpa.cz

Mobilní telefon myPhone One
TECHNICKÉ PARAMETRY

OBSAH BALENÍ

Displej (úhlopříčka):

1,8'' LCD

Podpora paměť. karet:

microSD

GSM:

850/900/1800/1900 MHz

Bluetooth:

ano

FM rádio:

ano

Kamera:

VGA

Baterie:

800 mAh Li-Ion

Mobilní telefon

Pohotovostní doba:

až 21 dní (v závislosti na síti)

Cestovní nabíječka

Doba hovoru:

až 10 hodin (v závislosti na síti)

USB kabel

SAR:

0,421 W/kg

Sluchátka

Rozměry:

110 x 52 x 14 mm

Baterie

Hmotnost:

89 g

Návod v češtině

Typ nabíječky:

micro USB

Stojánek

Velikost SIM karty:

klasická (2ff)
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NÁVOD ELEKTRONICKY
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