
 

myphon

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 

• 3,2" barevné LCD 

• Bluetooth 

• konektor USB-C 

• fotoaparát a svítilna 

• dlouhá výdrž na jedno nabití 

• podpora paměť. karet až do 32 GB 

Mobilní telefon myPhone Up 

 

myPhone Up má největší displej (3,2”) ze všech 

tlačítkových telefonů naší značky. Díky tomu je 

jeho používání pohodlnější a snadnější. I přesto 

je kompaktní a mimořádně šikovný. 

 

Telefon je elegantní, tmavě černý. Vyznačuje se 

tenkým pouzdrem s kovovými zády, které 

zvyšují jeho odolnost. 

 

Obvyklý konektor byl v telefonu nahrazen 

moderním USB-C. To znamená vyšší rychlost 

přenosu dat a univerzálnost, aniž byste museli 

přemýšlet o horní a dolní části konektoru - to 

jsou jen některé z jeho mnoha výhod. 

Integrovaný 2 Mpx fotoaparát s LED 

bleskem umožňuje pořizovat a ukládat 

fotografie do telefonu. Pamatujte si 

důležité věci déle, a užívejte si vzpomínky. 

 

Pohotovostní režim až 10 dní nebo až 9 

hodin nepřetržitého hovoru - myPhone Up 

je vybaven baterií s vysokou kapacitou.. 

 

Telefon má velká podsvícená tlačítka 

zaručující výjimečné pohodlí. Obsluhu 

usnadňuje režim handsfree a vibrace. 

 

 
 

OBSAH BALENÍ  

Mob i ln í  te le fon  

Nab í j e čka  

USB -C  kabe l  

Ba te r ie  

Návod  v  češ t ině  

 

UVEDENÍ  NA  TRH  

ř í j en  2 02 0  

 

ORIENTAČNÍ  MOC  

1  1 90 K č  s  DPH  

 

 

 

 

 



 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY  

Displej (úhlopříčka): 3,2'' (240x320 px) 

Podpora paměť. karet: microSD až do 32 GB 

GSM: 850/900/1800/1900 MHz 

Bluetooth: 4.0 

Dual SIM: ano 

Kamera: 2,0 Mpx 

Baterie: 1200 mAh 

Pohotovostní doba: až 200 hodin (v závislosti na síti) 

Doba hovoru: až 8,5 hodin (v závislosti na síti) 

SAR: 0.928 W/kg 

Váha: 107 g 

Rozměry: 129.8 x 58.6 x 11 mm 

Typ nabíječky: USB-C 

Velikost SIM karty: 2x miniSIM (2ff) 

EAN: 5902983609346 
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Mobilní telefon myPhone Up 
 


