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Nokia N73
Model : 5552
Nokia N73
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Producent : Nokia
Legendarna NOKIA N73

możliwość stosowania kart pamięci miniSD o pojemności do 2 GB
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aparat fotograficzny z matrycą CMOS 3,2 megapikseli (2048x1536
pikseli), obiektyw o jasności 2,8/5,6, ogniskowej 6 mm i mechaniczną
migawką o prędkością 1/1000~0,2s; optyka Carl Zeiss &ndash;
soczewki Tessar; 20-krotny zoom cyfrowy; dioda doświetlająca zamiast
lampy błyskowej (zasięg do 1 m), cyfrowa stabilizacja obrazu,
autofocus, samowyzwalacz, redukcja efektu czerwonych oczu oraz kilka
trybów fotograficznych;
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nagrywanie wideo w rozdzielczości CIF (352x288 pikseli) do 15
klatek/ s; dodatkowa kamera (640x480 pikseli) z 2-krotnym zoomem
cyfrowym; nagrywanie dźwięku w formacie AAC;
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odtwarzacz MP3 z equalizerem i wizualizacjami,odtwarza muzykę
w formatach : MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA oraz RealAudio

komunikacja przez Bluetooth, Podczerwień (IrDA) i kabel danych
(Pop-Port&trade;)

możliwość podłączenia do komputera przez gniazdo USB

odbiornik radiowy FM &ndash; Visual Radio [2] (87,5-108 MHz /
76-90 MHz)[3]

przeglądarka internetowa

dyktafon

3G/UMTS

dźwięki przestrzenne

odtwarzacz formatów MP4 &ndash; RealVideo

kontakt : - info@maromacomputers.pl
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Nokia N73
gry java i symbian 3D
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oprogramowanie telefonu można aktualizować (bez utraty
gwarancji) programem &quot;Nokia software Update&quot;, dostępnym
na stronie Nokii

45 MB pamięci wbudowanej
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Faktura VAT (wystawiam) - CENA BRUTTO. Telefony w dobrym stanie
(normalne ślady użytkowania), kompletne z zasilaczami, bateriami i
pudełkami. Gwarancja 1m-c. Pochodzą z polskiej dystrybucji sieci Plus
(simlock), menu w jęz. polskim oraz są 100% legalne.
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TOWAR UŻYWANY STAN OCENIAM NA DOBRY-
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GWARANCJA SERWISOWA

DOSKONAŁY, MULTIMEDIALNY TELEFON !!
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NAJNIŻSZA CENA NA RYNKU!!!
ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE

Powyżej zdjęcia katalogowe (poglądowe)

Cena : 149,00 zł Brutto ( 122,13 zł Netto)
Cena promocyjna : 119,00 zł Brutto ( 97,54 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 09 lipiec 2014

kontakt : - info@maromacomputers.pl
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