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Dane techniczne
 

Wymiary
• Format: Składany, z klapką
• Antena: Wbudowany
• Kolor słuchawki: Czarny, Czerwony, Srebrny

Obraz/Wyświetlacz
• Technologia wyświetlacza: CSTN
• Liczba kolorów głównego wyświetlacza: 65 536
• Rozdzielczość głównego wyświetlacza: 

128x160 piksele
• Jasność: 57 6 cd/m²
• Ilość linii teksu: 8
• Typ dodatkowego wyświetlacza: Odwrócone 

kolory wyświetlacza
• Liczba kolorów dodatkowego wyświetl.: Czarno-

biały
• Rozdzielczość dodatkowego wyświetl.: 

80x48 piksele

Przechwytywanie zdjęcia
• Aparat fotograficzny: Wbudowany
• Rozdzielczość zdjęcia: VGA (640x480)
• Cyfrowy zoom: x2, x4
• Tryb zdjęć: Normalny, Tryb nocny, Tryb 

samowyzwalacza
• Liczba klatek na sekundę podglądu: 15 klatek/s
• Format pliku obrazu: JPEG
• Typ przetwornika obrazu: CMOS
• Czułość: min. 5 lx
• Tryb podglądu efektów specjalnych: Skala 

szarości, Sepia, Krawędź, Cyfrowe, Wytłoczony, 
Negatyw

Odtwarzanie zdjęć
• Format kompresji zdjęć: BMP, GIF, GIF (87a i 89a), 

JPEG
• Funkcje dotyczące obrazu: Edycja zdjęć (kolory, 

filtry), Ramki i ikony, Obracanie
• Pokaz slajdów

Dźwięk
• Dzwonki: Polifoniczne (64-tonowe)

Przechwytywanie sygnału audio
• Nagrywanie głosu: tak, AMR

Odtwarzanie audio
• Obsługiwane formaty audio: ADPCM, AMR, Midi, 

SP-Midi

Nagrywanie audio
• Czas nagrywania: do 60 sek.

Nośnik pamięci
• Pojemność pamięci wewnętrznej: 16
• Pamięć użytkownika: 7 MB

Funkcje sieciowe
• Przesyłanie wiadomości: Połączone wiadomości 

SMS (długi SMS), E-mail, EMS / release 4, MMS, 
Szablony wiadomości (SMS, MMS), Szybki SMS, 
SMS CB (Cell Broadcast), SMS (krótkie 
wiadomości tekstowe)

• Usługi: WAP Browser Teleca 2.0, SIM Toolkit / 
Wersja 99, WAP 1.2.1, Usługi OTA (WAP, MMS)

• GPRS (Rx+Tx): Klasa 10 (4+2), klasa B
• Koder dźwięku: FR/EFR/AMR
• Pasmo GSM: 1800, 900, 1900 MHz

Wygoda
• Zarządzanie połączeniami: Koszt połączeń, 

Liczniki połączeń, Przekierowywanie połączeń, 
Zawieszanie połączeń, Czas połączeń, Połączenia 
oczekujące, Idendyfikacja numeru, 
Telekonferencja, Numer alarmowy, Jawne 
przekazywanie połączeń, Wyciszenie mikrofonu, 
Nieodebrane połączenia, Wywołanie 
konferencyjne, Połączenia odebrane

• Zarządzanie informacjami osobistymi: Czas letni, 
Strefa czasowa, Inteligentna książka telefoniczna, 
Vcard Exchange

• Personalizacja/dostosowywanie: Pobieranie 
animowanych plików GIF, Aplikacje Java 
pobierane z Internetu, Zdjęcia pobierane z 
Internetu, Dzwonki pobierane z Internetu, 
Fotocall, Tapeta

• Rozpoznawanie mowy: Nagrywanie rozmowy, 
Polecenie głosowe, Wybieranie głosowe, Notatki 
głosowe, Rozpoznawanie głosu

• Zegar/wersja: Analogowy, Cyfrowe, Zegar 
międzynarodowy

• Łatwa obsługa: Tryb głośnomówiący, Przyciski 
szybkiego dostępu, Zegar cyfrowy wygaszacza 
ekranu, Dzwonek wibracyjny, Gniazdo zestawu 
słuchawkowego

• Łatwa nawigacja: Aktywne przerzucanie, 
Animowana tabela kolorów

• Przyciski i elementy sterujące: 4-kier. przycisk 
nawigacyjny i enter, Definiowalne przyciski szyb. 
dostępu, Przycisk aparatu, Przyciski boczne

• Regulacja głośności
• Łatwy w obsłudze: Tryb demonstracyjny
• Gry i aplikacje: Terminarz, Budzik, Kalkulator, 

Kalendarz, Przelicznik euro, Infusio - Exen v2, Java 
MIDP 2.0, Kalendarz księżycowy

• Gry wbudowane: 4
• Multimedia: BeDJ, Foto Talk

Możliwości połączenia
• Zestaw słuchawkowy: Przez złącze dolne
• Połączenie szeregowe: Przewód dolnego złącza 

USB
• Połączenia bezprzewodowe: Podczerwień
• Funkcje modemu: CSD (głos, dane), GPRS, SMS
• Synchr. danych organizera z komp. PC: Lotus 

Notes, MS Outlook

Akcesoria
• Zawartość standardowego opakowania: Bateria, 

CD ROM (Narzędzia do tel. komórkowych), 
Ładowarka, Słuchawka, Międzynarodowa 
gwarancja, Karta informacyjna SAR, Podręcznik 
użytkownika

• Akcesoria opcjonalne: Uchwyt do samochodu, 
Futerał, Adapter do gniazda zapalniczki, Zestaw 
samochodowy Deluxe, Pasek na szyję, Zestaw 
słuchawkowy z radiem UKF, TV Link, Uniwersalny 
zestaw samochodowy, Przewód USB + oprogram. 
komputerowe

Moc
• Czas rozmowy: do 5,5 godz.
• Czas gotowości: do 400 godz.
• Czas ładowania: poniżej 2,5 godz. godz.
• Pojemność baterii: 600 mAh
• Rodzaj baterii: Li-ion
• Funkcje elektryczne: Bateria podtrzymania
• Menedżer oszczędzania energii: Automatyczne 

włączanie/wyłączanie
•
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Zintegrowany aparat cyfrowy VGA
Zintegrowany z telefonem cyfrowy aparat fotograficzny o 
rozdzielczości VGA (640 x 480 pikseli) umożliwia 
wykonywanie wysokiej jakości zdjęć kiedy tylko zechcesz. 
Gotowe zdjęcie można przesłać w wiadomości MMS lub 
e-mail, albo zapisać w pamięci telefonu.

Olbrzymia pojemność pamięci
Pamięć flash umożliwia przechowywanie dzwonków, 
gier, zdjęć, aplikacji, wiadomości oraz do 500 wpisów 
książki telefonicznej. W albumie telefonu można zapisać 
setki zdjęć, a następnie używać ich do pokazu slajdów, 
jako tapet lub nawet wysyłać za pomocą wiadomości 
MMS. W inteligentnej książce telefonicznej można 
zapisać do 500 pozycji (w zależności od dostępnej 
pamięci formatu graficznego).

Wiadomości MMS
Usługa MMS pozwala na wykorzystanie telefonu 
komórkowego do wysyłania i otrzymywania wiadomości 
tekstowych z dołączonymi plikami zawierających grafikę, 
wideo lub dźwięk.

Wyświetlacz z 65 tys. kolorów
W tym wyświetlaczu zastosowano technikę syntezy 
kolorów podstawowych RGB w celu uzyskania 
fantastycznego, wyrazistego i żywego obrazu.

BeDJ
Niezwykła funkcja BeDJ umożliwia tworzenie w bardzo 
prosty sposób i udostępnianie innym osobom własnych 
miksów muzycznych. Dzięki niej telefon stał się 
przenośnym studiem nagraniowym, w którym można dać 
upust własnej kreatywności w każdym miejscu i o 
dowolnej porze. W tym celu można skorzystać z 
zaprogramowanych stylów stworzonych przez sławnych 
DJ-ów, własnych dzwonków polifonicznych bądź 
materiałów pobranych przez połączenie WAP, 
podczerwień lub wiadomość MMS i zmiksować nawet do 
9 różnych ścieżek.

64-tonowe melodie polifoniczne
64-tonowe polifoniczne melodie w formacie MIDI mogą 
składać się z równocześnie odtwarzanych różnych nut, 
dzięki czemu brzmienie jest bardziej naturalne i 
realistyczne. Dzwonki polifoniczne rozbrzmiewają jak 
mała orkiestra z różnymi instrumentami, zapewniając 
wyjątkowe efekty dźwiękowe.

Doskonały głośnik
Doskonały głośnik wykorzystujący najlepsze rozwiązania 
akustyczne i wzornicze, dzięki czemu generuje on 
znakomity dźwięk i bardzo dobrze wygląda.

Trzyzakresowy telefon GSM 900/1800/1900
Praca w trybach zakresów GSM 900 MHz, 1800 MHz i 
1900 MHz zapewnia zasięg telefoniczny na całym 
świecie.

Java 2.0
Technologia Java 2.0 pozwala na wzbogacenie i 
dostosowanie telefonu do własnych wymagań, 
umożliwiając pobieranie nowych gier i aplikacji.
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