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Muzică de jur împrejurul dvs.
Acompaniaţi-vă călătoriile cu muzică

Cu un MP3 player integrat, un buton pentru redare şi memorie de 128 MB, acesta este un telefon care vă va face

invidiat. Fotografiaţi şi partajaţi fotografii cu amicii dvs. utilizând camera VGA. La urma urmei, viaţa este o

petrecere. Bucuraţi-vă de ea cu un telefon deosebit

Bucuraţi-vă de muzică la drum

Redare MP3 şi tonuri de apel pentru o experienţă audio superioară

Memorie utilă integrată 128 MB

Surprindeţi momentele unice şi împărtăşiţi-le cu ceilalţi

Cameră digitală VGA integrată

Ecran principal extraordinar cu 65.000 de culori

Maximizaţi-vă experienţa multimedia

Stocare în masă prin USB

Trei jocuri preîncărcate



Telefon mobil CTS800/0000EURO

Repere

Redare MP3 şi ton de apel

Utilizaţi cablul de date USB pentru a transfera

fişiere muzicale MP3 în telefonul dvs. pentru o

experienţă audio superioară când vă deplasaţi.

De asemenea, vă puteţi personaliza tonurile

de apel utilizându-vă fişierele MP3.

Memorie utilă 128 MB

Bucuraţi-vă de posibilitatea utilă şi distractivă

de a stoca mai multe fotografii şi fişiere

muzicale MP3 pe telefonul dvs., utilizând

memoria utilă integrată de 128 MB

Cameră digitală VGA integrată

Camera digitală integrată cu rezoluţie VGA

(640x480 pixeli) vă permite să realizaţi

fotografii de înaltă calitate oricând şi oriunde

cu telefonul dvs., pe care apoi să le trimiteţi

prin MMS sau e-mail sau să le stocaţi în

memoria telefonului.

Ecran extraordinar cu 65.000 de culori

Ecranul color principal al telefonului dvs.

afişează imagini şi fotografii colorate incredibil.

Stocare în masă prin USB

Conectaţi-vă telefonul la un computer utilizând

cablul de date USB. Nu este necesar să

instalaţi nici un software special: telefonul dvs.

va apărea automat ca o unitate detaşabilă pe

computer, permiţându-vă să trageţi şi să

plasaţi fişiere cu uşurinţă pe şi de pe telefonul

dvs.

Trei jocuri preîncărcate

Telefonul dvs. are trei jocuri preîncărcate care

vă vor delecta ore întregi pe ecranul color

extraordinar. Intraţi pur şi simplu în submeniul

dedicat şi selectaţi jocul dvs. preferat.
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Specificaţii

Dimensiuni

Dimensiuni receptor: 87,5 x 43,5 x 20,5 mm

Element de structură: Clemă

Antenă: Integrată

Culoare receptor: Argintiu Soul, Negru, Roşu

Rythm

Greutate receptor: 80 g

Captare imagine statică

Cameră video: Integrată

Rezoluţie imagine: VGA (640x480), 128 x 160,

120 x 160, QVGA (320x240)

Tip senzor de imagine: CMOS

Mod Imagine: Mod Timer automat, Continuu,

Multi-shot

Zoom digital: x2

Calitate imagine: Normal, Fin, Superfin

Balans alb: Automat, Fluorescent, Lumină

naturală, Tungsten

Mod previzualizare efecte speciale: Alb-

negru, Sepia, Negativ, Blackboard, Whiteboard

Redare imagine statică

Format comprimare imagine: BMP, GIF (87a &

89a), JPEG, PNG

Sunet

Sonerii: Sonerie MP3, Polifonic (64 tonuri)

Redare audio

Formate audio acceptate: AMR, Midi, MP3,

SP-Midi

Medii de stocare

Capacitate memorie încorporată: 128 MB

Gestionare memorie: Stare memorie

Caracteristici reţea

Mesagerie: SMS cu destinatari multipli, SMS

concatenat (SMS lung), EMS/ versiunea 4,

MMS, Serviciu de mesaje multimedia

Servicii: Kit de instrumente SIM /versiunea 99

Codec pentru voce: FR/EFR/HR

Bandă GSM: 900, 1800 MHz

Comoditate

Gestionare apeluri: Transmitere apel, Apel în

aşteptare, ID apelant, Apel de urgenţă, Apeluri

multiple, Cost apel, Durată apel, Apeluri

recepţionate, Apeluri nerecepţionate, Microfon

silenţios

Personalizare: Tapet

Uşor de utilizat: Mod mâini libere, Taste

rapide, Taste programabile

Butoane şi controale: Buton de navigare cu 4

direcţii, Tastă cameră, Taste laterale

Jocuri şi aplicaţii: Ceas cu alarmă, Calculator,

Calendar lunar, Convertor internaţional,

Agendă

Ceas/Versiune: Ceas internaţional

Vibraţii

Jocuri incluse: 3

Limbă disponibilă: IU: Chineză tradiţională,

Engleză, Chineză simplificată

Gestionare informaţii personale: Ceas

internaţional

Conectivitate

Cască: Prin conector inferior

PC Link: USB 1.1

Accesorii

Pachetul standard include: Încărcător, Cablu

de date USB, Căşti stereo Deluxe

Alimentare

Tip baterie: Li-ion

Durată standby: Până la 180 ore

Timp de convorbire: până la 3 ore

Capacitate baterie: 720 mAh

Imagine/Ecran

Tehnologie ecran principal: CSTN

Culoare ecran principal: 65536

Rezoluţie: 128 x 160 pixeli

Culori ecran: 4096

Rezoluţie ecran: 96 x 64 pixel

Tehnologie ecran: CSTN

Dimensiune diagonală ecran (inch): 1.72 inch

Captură audio

Înregistrare vocală: da, AMR

Înregistrare video

Rezoluţie (pixeli): 128 x 104
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