ALIGATOR D940 Dual sim černý

Vaše cena s DPH: 0 CZK

Exkluzívní tlačítkový telefon s velkým 2,8 palcovým displejem. Velmi odolné tělo, velká baterie s dlouhou
výdrží a dvě sim karty.
Barevné varianty: černá bílá šedivá
Klasická konstrukce telefonu osloví uživatele, kteří dávají přednost tlačítkovým telefonům a očekávají snadné a
pohodlné ovládání. Stylový telefon v moderním designu vás okouzlí nejen bohatou výbavou a možností dvou SIM karet,
ale také dlouhou výdrží baterie na jedno nabití. Pro zaznamenání důležitých okamžiků vašeho života využijete
fotoaparát. Paměť můžete rozšířit pomocí Micro SD karty. Samozřejmostí je také podpora technologie Bluetooth. Ve
funkční výbavě telefonu najdete velký reproduktor pro hlasité handsfree, přehrávání hudby nebo využití FM rádia, ale
také budík, kalkulačku, praktickou svítilnu i kalendář. Jednoduché ovládání, velký a přehledný barevný displej a odolné
tělo dělají z D940 skvělého parťáka pro každý den.
Na jedno nabití vydrží telefon v pohotovostním režimu až 10 dní díky výkonné li-ion baterii. Nemusíte se tak obávat
zůstat i několik dní bez přístupu k nabíječce.
Telefon umožňuje mít na příjmu dvě SIM karty současně. Snadno tak oddělíte soukromé hovory od pracovních bez
zbytečného přepínání, která SIM má být zrovna aktivní a na příjmu. Používání funkce dvou SIM je velmi intuitivní a
přehledné, jednoduše zvolíte zprávu nebo volání a poté vyberete, ze které SIM chcete hovor nebo SMS uskutečnit.
Na velikém a kontrastním barevném displeji s úhlopříčkou celých 2,8 palců a vysokým rozlišením QVGA si
pohodlně zobrazíte text, fotografie i videa. Telefon ctí moderní a čistý design s jednoduchými liniemi, který podporuje i
výběr barev ľ elegantní černostříbrná a nadčasová bíločerná.
Hmatem odlišitelná tlačítka pomáhají k pohodlnému ovládání, v přehledném grafickém menu vám pohyb usnadní i
hlavní křížový ovladač umístěný hned pod displejem.
Elegantní a stylový tlačítkový telefon s praktickou výbavou vychází vstříc zákazníkům, kteří požadují
především jednoduchost a spolehlivost.
Více informací
http://www.aligator.cz/produkty/aligator-d940/119/
Technické parametry:
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ROZMĚRY:
Výška: 132,5 mm
Šířka: 55 mm
Hloubka: 14,5 mm
Hmotnost: 145 g
DOSTUPNÉ BARVY:
Černo-stříbrná, Bílo-černá
DISPLEJ:
Typ: Barevný TFT
Rozměry: 2.8"
Rozlišení: 240x320 Pix, QVGA
BATERIE:
Typ: Li-Ion 1000 mAh
Výdrž v pohotovostním režimu max: 10 dnů
Výdrž při hovoru max: až 5 hodin
PAMĚŤ:
Paměť kontaktů v telefonu: 300
Paměť na SMS: 100
Paměť na odeslané SMS: Ano
Podpora paměťových karet MicroSD
PÁSMA:
GSM 900 / 1800 MHz
TYP SIM KARET:
2x Normální SIM
KONEKTORY A PŘIPOJENÍ:
Nabíjení a data: Micro USB
Sluchátka s handsfree: Jack 3,5mm
FUNKCE:
Svítilna: Ano
Budík: Ano
Kalkulačka: Ano
Kalendář: Ano
FM rádio: Ano
Podpora SIM toolkit: Ano
Podpora MMS: Ano
VYZVÁNĚNÍ:
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Počet melodií: 7 + vlastní
Vibrace: Ano
OBSAH BALENÍ:
Mobilní telefon D940 DualSIM
Baterie
Nabíječka
Sluchátka s handsfree
Návod k použití v češtině a slovenštině
DALŠÍ FUNKCE:
Fotoaparát/camera :1,3 Mpix ( s interpolací)
Bluetooth: Ano
Hudební přehrávač
Diktafon
E-Book
Prohlížeč WAP
JAZYKOVÉ MUTACE CZ - SK - EN
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