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• 2,8" barevné LCD  

• velká tlačítka 

• Bluetooth 2.1 

• svítilna 

• dlouhá výdrž na jedno nabití 

• podpora paměť. karet 

• funkce Dual SIM 

Mobilní telefon myPhone Maestro 

 

myPhone Maestro je elegantní telefon s klasickou 

klávesnicí a velkým 2,8“ displejem. Moderní a štíhlé 

tělo, které se může pochlubit tloušťkou pouhých 9 mm 

má kovový rám, který přístroj činí atraktivní a zároveň 

i odolnější než jiné plastové telefony. 

 

Velký displej nabízí skvělé zobrazení barev a 

vynikající čitelnost, což zajišťuje maximální komfort při 

používání. Současně s tím je telefon kompaktní a 

svou velikostí velice praktický. 

 

Telefon disponuje funkcí Dual SIM, díky které můžete 

v telefonu spojit svůj profesní život s tím osobním. 

Tuto funkci lze také využít při pobytu v zahraničí, kdy 

si do jednoho ze slotů dáte místní SIM kartu a 

vyhnete se vyšším poplatkům za volání. 

 

myPhone Maestro má baterii s vysokou 

kapacitou a nabízí až 160 hodin v pohotovostním 

režimu nebo 12 hodin nepřetržitého hovoru. 

 

Vestavěný fotoaparát s rozlišením 2 Mpx a LED 

bleskem umožňuje pořizovat fotografie a uložit si 

do telefonu všechny důležité okamžiky. 

 

Telefon disponuje slotem na paměťovou kartu, 

díky čemuž můžete interní paměť rozšířit až o 32 

GB. 
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TECHNICKÉ PARAMETRY  
Displej (úhlopříčka): 2,8'' TFT (240x320px, 143 dpi) 

Podpora paměť. karet: microSD (až do 32 GB) 

GSM: 850/900/1800/1900 MHz 

Bluetooth: 2.1 

FM rádio: ano 

Kamera: 2.0 Mpix 

Baterie: 1000 mAh Li-Ion 

SAR: 0,568 W/kg 

Rozměry: 138 x 58 x 9 mm 

Typ nabíječky: micro USB 

Velikost SIM karet: obě klasické (2ff) 

EAN: Zlatý: 5902983604723 

Stříbrný: 5902983604709 

Černý: 5902983604082 
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