
CELT18, o telefone sênior perfeito para idosos. Com seu design em concha, o CELT18 garante
simplicidade, conforto e segurança no uso, o que, juntamente com suas teclas grandes,
facilitará a digitação e discagem de números. Seu teclado grande também permite discagem
rápida, permitindo que você faça chamadas automaticamente para contatos específicos sem
precisar discar o número de telefone ou procurá-los no extenso diretório de até 300 contatos.
Integra um botão SOS na parte traseira que emite um sinal sonoro de aviso e permite fazer
chamadas de emergência automaticamente até um total de 5 contactos, além de enviar-lhes
uma mensagem SMS de emergência personalizada.
Este prático telefone com teclas grandes está disponível em 2 cores: azul marinho e vermelho.
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Telefones
CELT23

Unidades por caixa:
Inner: 5 - Master: 50

Altura: 111 mm
Profund.: 20 mm

Comprim: 53mm

Peso: 101 g

Ecrã LCD a cores de 2,4" (6,09 cm). Resolução: 240 x 320 px.
Teclado alfanumérico retroiluminado com teclas grandes.
Botão SOS para chamadas de emergência.
Dual SIM (mini + micro SIM). Compatível com conectividade GSM
900 / 1800 MhzConectividade Bluetooth V3.0
Chipset: MTK6261D
Memória Flash: RAM 32 MB; ROM de 32 MB (expansível até 16 GB)
Multimídia: imagem (jpg, gif), áudio (mp3, wav, amr) e vídeo (mp4,
avi, 3gp).Integra Rádio FM, Calendário, Calculadora, Alarme e Lanterna.
Agenda: até 300 contatos. Mensagens: SMS (até 100 mensagens).
Câmera traseira (VGA: 0,3 MP) e alto-falante.
Bateria recarregável: 1100mAh Ele vem com uma base de
carregamento.Conexões: Dual SIM, USB Tipo C, Porta para cartões de memória e
fones de ouvido (3,5 mm).Acessórios: Bateria, Carregador com cabo USB (5V 0,5A), Base de
carregamento, Fones de ouvido e Manual do Usuário.

Características Logística Cores

Dual ecrã

Dual SIM

Teclas grandes

Até 300 contatos

Tecla de emergência

USB - SD -

Bbase de carga


