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nødkaldsfunktionemporiaSELECT

Ekstraordinært design.

•  Funktionalitet og sikkerhed i et stilrent 
fl ip format

• Enkel sms og mms funktion
• Udvendig display viser hvem der ringer

2-megapixel kamera

Stor 2,4” skærm og udvendigt LED display

emporiaCONNECTOR, 
der sikrer nem opladning

Elegance 
I fl ip format



We make communication easier.®

Funktioner til seniorer
• Nem bruger menu 
• Ekstra store oplyste taster med defineret 

trykpunkt
• Stor skærm med tekst der er til at læse
• Justerbar tekst størrelse
• Emporia nødkaldsfunktion
• Brugbar ved nedsat hørelse
• HAC: M4/T4
• 3 hurtigkaldstaster 
• Direkte valg taster på siden af telefonen  

(kamera, lommelygte og lydstyrke)
• Specielt udviklet micro-USB opladningsstik  

for særlig nem opladning
• Tidløst design

Tekniske data
• Dual-band GSM 900/1800
• UMTS 900/2100, band I/VII
• Simkort type: mini SIM
• Dimensioner: 104,1 x 52,9 x 18,4
• Vægt: 84 gr
• Batteri: Li-ion 3,7 V/1100 mAh
• Stand by tid: op til 280 timer
• Taletid: op til 350 minutter
• Skærm: 2,4” LCD TFT 240 x 320 pixels
• Udvendig skærm: 1,3” OLED, 128 x 64 pixels
• 2-megapixel kamera
• Bluetooth 2.1+EDR HSP, HFP, OPP
• MikroSD kort læser (op til 8 GB)
 
Leveringsomfang
• 1 mobiltelefon
• 1 mikro-USB kabel med 220v adapter
• 1 Li-ion batteri 3,7 V/1100 mAh
• 1 bordoplader
• 1 brugermanual 

Funktioner
• Telefonbog med plads til 500 kontakter
• Modtag kontakter via SMS
• SMS-hukommelse med plads til 450 beskeder
• SMS og MMS funktion
• Ekstra kraftig vibrator
• Variable ringelydstyrker
• Polyfoniske ringetoner
• Udvendig skærm der viser hvem der ringer
• Justerbar højtaler volume
• Håndfri tale og opkald
• Bluetooth
• Tastetoner kan aktiveres
• Indbygget lommelygte
• Detaljeret hjælpetekst i alle menupunkter
• FM-radio
• Lommeregner
• Vækkeur med slumrefunktion
• Kalender
• Fødselsdags husker
• Billeder kan overføres til computer

Nødopkalds funktion
• Op til 5 nødopkaldsnumre fra din telefonbog 

ringes op en ad gangen, når der trykkes på 
nødopkaldsknappen

• Adviserings SMS sendes til nødopkaldsnumre
• Nødopkaldsbekræftelse modvirker at opkald ender 

på en telefonsvarer
• Nødopkaldsfunktion kan deaktiveresd 

Kompatibelt tilbehør 
(ikke omfattet i levering)

• Ekstra batteri (vare nr.: AK-V99)
• Rejselader (vare nr.: RL-ET-MU1)
• Biloplader (vare nr.: KLK-MU)

emporiaSELECT
Ekstraordinært design.
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