
HTC Desire HD

Katalog telefonów
Poddaj się intuicji, wybierz smartphone 
dla siebie i swoich bliskich
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Wstęp

Legenda

Jesień...

Jesień to nie tylko czas kolorowych liści, porannych mgieł i stukającego o szyby deszczu. 
Jesień to czas powrotów. Kończy się okres wakacyjny, a my wracamy ze wzmożonymi siłami, 
do pracy, na studia, czy do szkoły. Czekają na nas nowe zadania i nowe wyzwania.

Aby w pełni sprostać wymaganiom naszych Klientów, Play przygotował bardzo szerokie portfolio  
telefonów smartphone.

Smartphone’y to najbardziej wszechstronne, uniwersalne oraz zaawansowane technologicznie telefony. 
Chociaż trudno właściwie nazywać je telefonami. To coś znacznie więcej: to minikomputer, telefon, 
odtwarzacz audio/ video, a także aparat fotograficzny w jednym.

Każdy ze smartphone’ów działa w oparciu o tzw. otwarty system operacyjny, co oznacza,  
że można instalować na nich dowolną ilość nowych aplikacji, poszerzając w ten sposób ich funkcjonalność.
Dzięki dużemu, dotykowemu ekranowi, prostocie obsługi i intuicyjnemu menu możesz swobodnie wykorzystać 
nieograniczone możliwości swojego urządzenia.

Ze smartphone’m w ręku jesteś cały czas on-line: możesz odbierać i wysyłać pocztę elektroniczną, poukładać 
sprawy prywatne i biznesowe, odwiedzać portale społecznościowe, słuchać muzyki, oglądać filmy w sieci, 
znaleźć adres lub najkrótszą drogę…, czyli cieszyć się swobodą komunikacji w każdym miejscu i o każdym 
czasie. 

W naszym katalogu znajdziesz bez wątpienia coś dla siebie. Jeżeli cokolwiek Cię zainteresuje, bliższe informacje 
uzyskasz w punktach sprzedaży Play.

Zespół Play 
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Charakterystyka systemów operacyjnych

Android OS
Wszechstronny i wydajny system operacyjny 
firmy Google. Oferuje duże możliwości 
multimedialne oraz dostęp do darmowych 
aplikacji Android Market.

Główne cechy:
- dostęp do bardzo dużej ilości darmowych 

aplikacji i gier w Android Market™
- duże możliwości poszerzenia 

funkcjonalności oraz zmiany wyglądu 
interfejsu

- szybkość działania i wydajność

Symbian OS
Najbardziej popularny system operacyjny 
i, w odróżnieniu od pozostałych, często 
wykorzystywany w telefonach nie posiadających 
dotykowego ekranu. Zaletą Symbian OS jest 
uniwersalność i podobieństwo do tradycyjnych 
telefonów.

Główne cechy:
- duże podobieństwo interfejsu  

do klasycznych telefonów 
- dostęp do sklepu z aplikacjami i grami Nokia 

Ovi Store
- niezbyt wydajny – co ma ulec zmianie wraz  

z kolejną generacją oznaczoną numerem 3

Windows Mobile
Mobilna wersja najpopularniejszego 
na świecie systemu operacyjnego dla 
komputerów osobistych. Smartphone’y 
wyposażone w Windows Mobile posiadają 
wiele funkcji oraz aplikacji przydatnych  
w prowadzeniu biznesu. Dodatkowo system 
ten sprawnie komunikuje się z komputerem 
dzięki zgodności systemów Microsoftu.

Główne cechy:
- duża ilość aplikacji pomocnych w biznesie 
- dobre narzędzia biurowe 
- dobra kompatybilność z komputerami PC

Apple OS
System stosowany w smartphone’ach iPhone 
wyznaczył kierunek i na nowo zdefiniował 
pojęcie smartphone’a. Ceniony za intuicyjność 
i multimedialność.
Obecnie najnowsza wersja iOS 4 została 
poszerzona o ponad 100 nowych funkcji.

Główne cechy:
- prostota i intuicyjność interfejsu 

użytkownika
- rozbudowane funkcje multimedialne 
- ograniczone możliwości wymiany danych 

z urządzeniem – synchronizacja tylko przy 
użyciu aplikacji iTunes

Bada OS
Najmłodszy z prezentowanych systemów. 
Stworzony przez firmę Samsung, łączy w sobie 
najlepsze cechy starszych systemów, oferując 
ponadto przyjazny interfejs użytkownika oraz 
bogactwo multimediów.

Główne cechy:
- duża intuicyjność interfejsu 
- wysoka multimedialność – odtwarzanie 

XviD, WiFi z DLNA, GPS z A-GPS, 
- stosunkowo niewielka ilość dostępnych 

aplikacji i gier związana z krótką 
obecnością Bada OS na rynku
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Smartphone

Telefony działające w oparciu o otwarty system operacyjny umożliwiający instalację  

dodatkowego oprogramowania rozszerzającego funkcjonalność urządzenia oraz posiadające  

duży dotykowy ekran ułatwiający korzystanie z tych funkcji. Dodatkowo silny procesor  

i dużo pamięci pozwalają cieszyć się wszechstronnością urządzenia z komfortem  

coraz bliższym temu, jaki oferuje komputer osobisty. Dzięki stałemu połączeniu z Internetem  

użytkownik ma ciągły dostęp do najświeższych informacji, serwisów społecznościowych, 

a także poczty e-mail prywatnej oraz służbowej.

Apple iPhone 4 16 GB
Rób zdjęcia aparatem fotograficznym 
5.0 Mpix, nagrywaj filmy w jakości HD 
i odtwarzaj swoją ulubioną muzykę, 
wykorzystując 16 GB pamięci telefonu. 

• wyświetlacz Multi-Touch  
o przekątnej 3,5”

• aparat fotograficzny 5.0 Mpix 
• nagrywanie video w jakości HD (720p)
• GPS

Garmin Asus M10
To urządzenie dla osób potrzebujących 
mobilnych i funkcjonalnych rozwiązań.

• intuicyjna nawigacja GPS firmy Garmin
•  system operacyjny  
Windows Mobile 6.5.3 Professional

• dotykowy wyświetlacz WVGA 3,5”
• aparat fotograficzny 5.0 Mpix

HTC Desire
Przedmiot pożądania wszystkich. 

•  system operacyjny Android OS 2.1  
z interfejsem HTC Sense™

•  duży dotykowy ekran wykonany w technologii 
pojemnościowej z funkcją Multi-Touch

•  aparat fotograficzny 5.0 Mpix
• GPS z A-GPS

HTC Desire HD
Wyświetlacz 4,3” z wysoką rozdzielczością 
WVGA. Aparat 8.0 Mpix z dwoma lampami 
LED, możliwością nagrywania filmów  
w jakości HD oraz dostęp do Android Market. 

•  system operacyjny Android OS 2.2  
z interfejs HTC Sense™

•  GPS z A-GPS
•  Wi-Fi, DLNA
•  procesor 1 GHz i 768 MB pamięci RAM

Apple iPhone 3GS 32 GB
Niepowtarzalne urządzenie o dużych  
 możliwościach.

•  dotykowy wyświetlacz 3,5”  
z funkcją Multi-Touch

• aparat fotograficzny 3.0 Mpix
• pamięć wewnętrzna 16 GB/32 GB
• GPS

Apple iPhone 3GS  
16 GB
Niepowtarzalne urządzenie  
o dużych możliwościach.

•  dotykowy wyświetlacz 3,5”  
z funkcją Multi-Touch

• aparat fotograficzny 3.0 Mpix
• pamięć wewnętrzna 16 GB/32 GB
• GPS

Play poleca

Wkrótce w Play

8.0

3.03.0

5.0 5.0

5.0
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Smartphone

HTC HD 2
Pierwszy na świecie smartphone  
z dotykowym ekranem pojemnościowym  
o wielkości 4,3”, systemem Windows  
oraz inteligentnym interfejsem HTC Sense.

•  duży, pojemnościowy wyświetlacz 4,3”
• Windows Mobile 6.5 Professional
•  aparat fotograficzny 5.0 Mpix z funkcją 
Auto Focus

• GPS

HTC HD Mini
Weź do ręki najwyższej klasy produkt  
o unikalnym wzornictwie i łatwej obsłudze. 
Piękny od środka i na zewnątrz.
 
•  pojemnościowy  
dotykowy wyświetlacz 3,2”

•  Windows Mobile® 6.5 Professional  
z HTC Sense™

•  aparat 5.0 Mpix z funkcją Auto Focus
•  GPS z A-GPS

HTC Hero
Telefon oparty na platformie Android OS 
z intuicyjną nakładką HTC Sense™.

• system operacyjny Android OS
•  duży dotykowy wyświetlacz 3,2”  
o rozdzielczości 320x480 HVGA 

•  aparat fotograficzny 5.0 Mpix  
z funkcją Auto Focus

• GPS z A-GPS, Wi-Fi

HTC Touch Pro 2
Idealny do pracy smartphone z klawiaturą 
qWERTy i Windows Mobile Professional 6.5.

•  duży dotykowy wyświetlacz 3,6”  
o rozdzielczości 480x800 WVGA 

•  aparat fotograficzny 5.0 Mpix z funkcją  
Auto Focus

•  funkcja redukcji szumów 
• czujnik ruchu

HTC Touch Cruise 2
Dotykowy wyświetlacz 2,8” o rozdzielczości 
qVGA. Aparat fotograficzny 3.2 Mpix z funkcją 
Auto Focus. Telefon oparty jest na platformie 
Windows Mobile 6.1 Professional.

•  obsługa poczty Microsoft Exchange
•  Wi-Fi
•  GPS z A-GPS
•  czujnik ruchu

HTC Legend
Najwyższej klasy wzornictwo zamknięte  
w kieszonkowym formacie wykonanym  
z jednego kawałka aluminium.

•  system operacyjny Android OS  
z interfejsem HTC Sense™

•  duży dotykowy ekran AMOLED 
• GPS z A-GPS, Wi-Fi
• aparat fotograficzny 5.0 Mpix

HTC Touch Diamond 2
Smartphone stworzony do łatwej i szybkiej 
komunikacji. Interfejs TouchFLO 3D  
o niebywałej intuicyjności i wszechstronności.

• system operacyjny Windows Mobile 6.1
•  duży dotykowy wyświetlacz 3,2” o wysokiej 
rozdzielczości 

• aparat fotograficzny 5.0 Mpix  
z funkcją Auto Focus

• Wi-Fi

HTC Desire Z
Doskonałe połączenie mobilnego 
biura, dzięki zintegrowanemu 
pakietowi Mobile Office  
z rozrywką. Łatwy dostęp do portali 
społecznościowych.
 
•  system operacyjny Android OS
•  wysuwana klawiatura qWERTy
•  GPS, Wi-Fi
•  nagrywanie video HD

Karta 
pamięci 
Micro SDHC 16 GB

Karta 
pamięci 
MICRO MEMORY 
STICK (M2) 8 GB

Zestaw 
głośnomówiący 
Jabra SP200

Uchwyt 
samochodowy
Motorola 
Milestone

Uchwyt  
samochodowy 
Samsung

AKCESORIA
Play poleca

Wkrótce w Play

Wkrótce w Play

3.2 5.0

5.05.0

5.0 5.0

5.0 5.0
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Smartphone

Nokia 5530
Telefon muzyczny z panelem dotykowym.

• ekran dotykowy
•  aparat fotograficzny 3.2 Mpix
•  odtwarzacz muzyczny  
i stereofoniczne radio FM

• złącze Mini Jack 3,5 mm

Motorola Milestone
Motorola Milestone to telefon  
bez ograniczeń.

•  system operacyjny Android OS
•  dotykowy ekran 3,7”
•  pełna klawiatura qWERTy  
w cienkiej obudowie typu slider  
tylko 13,7 mm

• aparat fotograficzny 5.0 Mpix

LG GT 540 Swift
Telefon z dotykowym wyświetlaczem,  
aparatem fotograficznym 3.1 Mpix,  
szybkim Internetem i A-GPS. 

• oparty na platformie Android OS
• dotykowy wyświetlacz 3”
•  łatwy dostęp do serwisów społecznościowych
• wbudowany odbiornik GPS

HTC Wildfire
Wildfire dzięki interfejsowi HTC Sense, oraz 
aplikacji HTC Friend Stream ułatwia kontakt  
ze znajomymi i bliskimi.

• system operacyjny Android OS 
• dotykowy ekran o wielkości 3,2” 
•  aplikacja Frend Stream łącząca portale 
społecznościwe takie jak: Facebook,  
Twitter i Flickr

•  aparat fotograficzny 5.0 Mpix z funkcją 
Auto Focus i lampą LED

Motorola Flipout
Połączenie stylu, nowoczesnego wzornictwa  
i wszystkich zaawansowanych funkcji opartych 
na systemie Android OS.

• unikalny kształt
• wyróżniający styl
• zadziwiająco poręczny
• wyjątkowo kontaktowy

Nokia 5800
Muzyka, video i inne multimedia dostępne  
po jednym dotknięciu. system operacyjny 
Symbian S60.

•  darmowa nawigacja samochodowa i piesza, 
OviMapy

• duży dotykowy wyświetlacz
• aparat fotograficzny 3.2 Mpix
• złącze Mini Jack 3,5 mm 

Motorola XT720
Pierwszy smartphone na platformie Android  
z ksenonowym fleszem. Dzięki Motoroli  
możesz nagrywać i odtwarzać w jakości HD.  
Jest to jeden z najcieńszych smartfonów  
z aparatem 8.0 Mpix.

•  system operacyjny Android OS
•  aparat fotograficzny 8.0 Mpix z ksenonowym 
fleszem

•  nagrywanie i odtwarzanie w jakości HD
•  kabel HDMI w zestawie

Nokia 5230
To połączenie innowacyjnego wzornictwa, 
najnowocześniejszych technologii oraz świata 
rozrywki. system operacyjny Symbian S60.

•  darmowa nawigacja samochodowa i piesza, 
OviMapy

• dotykowy wyświetlacz 3,2”
• aparat fotograficzny 2.0 Mpix
• uchwyt samochodowy w zestawie

3.0

5.0

5.0

2.0

3.2 3.2

3.1

Play poleca Play poleca

8.0

Wkrótce w Play
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W Twoim telefonie wszystko musi działać tak, jak tego chcesz.

Strony internetowe muszą otwierać się błyskawicznie. Ulubione fi lmy

chcesz oglądać w doskonałej jakości na dużym, kontrastowym ekranie. 

WszWszystystkoko musmusi di daćać sięsię zm zmienienićić jedjednymnym do dotkntknięcięciemiem – odod skrskrótóótóww,

widgetów po wygląd każdego z ekranów. To wszystko masz w HTC Desire.

Nie musisz rozumieć swojego telefonu. Ważne, aby on rozumiał Ciebie.

htc.com

HTC_Desire_A4.indd   1 10-08-27   15:50



Smartphone

Nokia N97 Mini
Elegancki telefon Nokia N97 Mini integruje 
Internet z Twoim życiem i zapewnia 
bezproblemową łączność ze znajomymi. 
system operacyjny Symbian S60.

•  darmowa nawigacja samochodowa i piesza, 
OviMapy

• aparat fotograficzny 5.0 Mpix
• rozsuwana klawiatura qWERTy
• szybka transmisja danych

Samsung i5700  
Galaxy Lite
Wydajny i dobrze wyposażony smartphone 
z systemem Android.

• system operacyjny Android OS
• aparat fotograficzny 3.2 Mpix
• odtwarzacz DivX
• GPS z A-GPS

Nokia N97
Korzystaj z 32 GB pamięci i wspaniałego 
szerokokątnego ekranu o przekątnej 3,5”. 
system operacyjny Symbian S60.

•  nawigacja samochodowa  
i piesza, OviMapy

•  aparat fotograficzny 5.0 Mpix
• pamięć wewnętrzna 32 GB
•  rozsuwana obudowa  
z klawiaturą qWERTy

Samsung B7300  
Omnia Lite
We wnętrzu Omnia kryje wszystkie funkcje, 
które przydadzą się w pracy 
lub zarządzaniu osobistymi zadaniami.

•  system operacyjny  
Windows Mobile® 6.5 Professional

• dotykowy ekran
• A-GPS
• aplikacje biurowe

Samsung i7500 Galaxy
Wydajny i dobrze wyposażony smartphone  
z systemem Android i wyświetlaczem AMOLED.

• system operacyjny Android OS
• aparat fotograficzny 5.0 Mpix
• GPS
• pamięć wewnętrzna 8 GB

Nokia X6
Przeznaczony do korzystania z wysokiej jakości 
materiałów rozrywkowych oraz łączności 
przy użyciu rozbudowanych funkcji serwisów 
społecznościowych. system operacyjny Symbian S60.

•  darmowa nawigacja samochodowa i piesza, 
OviMapy

• ekran dotykowy  
• 16 GB wbudowanej pamięci
• aparat 5.0 Mpix z optyką Carl Zeiss
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Nokia N8
Nokia N8 udostępnia aparat fotograficzny 
12.0 Mpix nagrywający video HD, telewizję 
internetową, Ovi Mapy i wiele opcji 
dostosowywania do własnych potrzeb.

• darmowa nawigacja samochodowa i piesza, 
OviMapy

• dotykowy panel 3,5” AMOLED
• pamięć wewnętrzna 16 GB
• złącze HDMI

Nokia C6-00
Rodzina i znajomi są najważniejsi – Nokia 
C6-00 łączy ze wszystkimi dzięki szybkiemu, 
łatwemu dostępowi do poczty, kontaktów  
i ulubionych serwisów społecznościowych. 
system operacyjny Symbian S60.

•  darmowa nawigacja samochodowa i piesza, 
OviMapy

• rozsuwana klawiatura qWERTy
• aparat fotograficzny 5.0 Mpix
• duży dotykowy wyświetlacz

5.0

5.0 3.2

3.2 5.0

12.05.0

5.0

Play poleca

Play poleca

Wkrótce w Play
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Smartphone

Samsung S8500 Wave
Komórkowy kombajn Samsunga.

• system operacyjny Bada OS
•  aparat fotograficzny 5.0 Mpix z funkcją  
Auto Focus i możliwością kręcenia filmów 
w jakości HD

•  duży dotykowy wyświetlacz  
3,3” SUPER AMOLED

• GPS z A-GPS, Wi-Fi 

Samsung i8910 Omnia HD
Wyjątkowo multimedialny smartphone z dużym, 
dotykowym ekranem AMOLED, na którym 
zdjęcia oraz filmy w formacie Divx wyglądają 
oszałamiająco.

• system operacyjny Symbian S60
•  dotykowy wyświetlacz 3,7” 
AMOLED 16 mln kolorów

• aparat fotograficzny 8.0 Mpix
• pamięć wewnętrzna 8 GB

Samsung i8000 Omnia 2
Procesor 800 MHz czyni z tego telefonu 
prawdziwy kombajn multimedialny.

• system operacyjny Windows Mobile® 6.5
•  aparat fotograficzny 5.0 Mpix z funkcją  
Auto Focus

• wyświetlacz 3,7” AMOLED
• pamięć wewnętrzna 8 GB

Samsung Galaxy S
Najbardziej multimedialny smartphone  
na rynku.

•  system operacyjny Android OS
•  największy dotykowy ekran Super AMOLED 
•  aparat fotograficzny 5.0 Mpix  
z automatyczną regulacją ostrości

•  GPS z A-GPS, WiFi

Sony Ericsson X10i
Stworzony do bycia w ciągłym kontakcie.  
Dzięki Systemowi Android OS oraz interfejs 
Timescape™ masz szybki i wygodny dostęp  
do swoich wiadomości SMS, maili, kontaktów 
oraz znajomych na Facebooku i Twitterze.

• system operacyjny Android OS 
• duży dotykowy ekran 
•  aparat fotograficzny 8.1 Mpix z automatyczną 
regulacją ostrości

• GPS z A-GPS

Sony Ericsson Satio
Telefon Satio™ to niesamowita technologia, 
styl i aparat fotograficzny 12.1 Mpix.

• system operacyjny Symbian S60
• wyświetlacz 3,5” TFT z paletą 16 mln kolorów
•  aparat fotograficzny 12.1 Mpix z automatyczną 
regulacją ostrości

• GPS z A-GPS

Sony Ericsson X1
Ekskluzywny telefon i Twoje biuro w ruchu – 
zawsze możesz mieć przy sobie dokumenty, 
zdjęcia, muzykę, filmy a wszystko to 
najwyższej jakości zarezerwowanej dla VIP-ów.

• system operacyjny Windows Mobile® 6.1
•  aplikacje biurowe w pakiecie  
Office Mobile

• aparat fotograficzny 3.2 Mpix
• GPS

8.1

3.212.1

5.05.0

5.0 8.0

Play poleca

Play poleca
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Biznes

Nokia E75
Zarządzaj swoim życiem zawodowym  
i prywatnym za pomocą  
urządzenia Nokia E75.

•  darmowa nawigacja samochodowa  
i piesza, OviMapy

• szybka transmisja danych
• obsługa poczty e-mail
•  aparat fotograficzny 3.2 Mpix

Samsung I7110
Ten nowoczesny telefon komórkowy  
w eleganckiej, metalowej obudowie zapewnia 
niezrównane doznania związane  
z multimediami.

•  kolorowy wyświetlacz AMOLED  
z paletą 16 mln kolorów

• aparat fotograficzny 5.0 Mpix
• Wi-Fi
• GPS z A-GPS

Telefony przeznaczone do prowadzenia biznesu. Zarówno ich konstrukcja,  

jak i oprogramowanie mają efektywnie wspierać użytkownika w codziennej pracy. 

Poczta firmowa, wygodna klawiatura, pakiet narzędzi biurowych i szybki Internet  

to podstawowe cechy tych urządzeń.

A po pracy lub w przerwie – odtwarzacz muzyki, video, gry i Internet.

Nokia E52
Niezwykle długi czas pracy oznacza,  
że możesz być w kontakcie w domu, w pracy 
lub w podróży.

•  darmowa nawigacja samochodowa i piesza, 
OviMapy

•  aparat fotograficzny 3.2 Mpix
• obsługa poczty elektronicznej
• szybka transmisja danych

Nokia E63
Telefon ten ułatwia szybkie wykonywanie zadań 
z dowolnego miejsca.

•  klawiatura qWERTy
•  zaawansowana obsługa wiadomości
•  aparat fotograficzny 2.0 Mpix
•  odtwarzacz muzyczny i radio FM

Nokia E72
To bardzo wydajne urządzenie zaprojektowane 
do prowadzenia bezproblemowej komunikacji 
biznesowej i osobistej.

•  darmowa nawigacja samochodowa i piesza, 
OviMapy

• aparat fotograficzny 5.0 Mpix
• klawiatura qWERTy
• szybka transmisja danych

Nokia E66
Nokia E66 to skuteczność, elastyczność 
i wyrafinowana konstrukcja.

•  darmowa nawigacja samochodowa i piesza, 
OviMapy

• metalowa obudowa
• szybki Internet 
• aparat fotograficzny 3.2 Mpix

5.0

5.0
3.2

3.2

3.2 2.0

Play poleca

Play poleca
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Telefony znajdujące się w tej kategorii są wyposażone w funkcje oraz właściwości 

sprawiające, że obsługa multimediów jest jeszcze przyjemniejsza. 

Posiadają duży wyświetlacz, zaawansowany odtwarzacz muzyki i video  

oraz wbudowany wysokiej klasy aparat fotograficzny a także kamerę  

– coraz częściej pozwalającą rejestrować filmy w jakości HD.

Multimedia

Huawei U7510
Sprawny i elegancki – telefon Huawei U7510 
zapewni Ci zawsze kontakt ze znajomymi 
oraz dostęp do informacji i rozrywki.

•  aparat fotograficzny 2.0 Mpix
• GPS
• dotykowy ekran 2,8”
•  złącze kart pamięci  
microSD – do 8 GB

LG GD880 Mini
Nowy telefon, dzięki swoim aplikacjom sprawi, 
że możesz być w wielu miejscach równocześnie.

• łatwy dostęp do portali społecznościowych
• aparat fotograficzny 5.0 Mpix
• Wi-Fi
• A-GPS

LG GD900 Cristal
To telefon z ekranem dotykowym,  
o nowatorskim wzornictwie opartym  
na motywie przezroczystości.

• szybka transmisja danych HSDPA
• Wi-Fi
• aparat fotograficzny 8.0 Mpix
• pamięć wewnętrzna telefonu 1,5 GB

LG GM360 Bali
Delikatne wzornictwo GM360 sprawi,  
że zawsze wyróżnisz się z tłumu.

• eleganckie wzornictwo
• aparat fotograficzny 5.0 Mpix
• radio FM
• złącze Mini Jack 3,5 mm 

LG GT505
Nowy telefon z nawigacją od LG 
z 3” ekranem i funkcją Digital Compass, 
pozwoli Ci dotrzeć wszędzie, gdzie chcesz 
w dowolnym momencie.

• szybka transmisja danych HSDPA
• Wi-Fi
• aparat fotograficzny 5.0 Mpix
• radio FM

LG KM 900 Arena
Telefon multimedialny z intuicyjnym, 
trójwymiarowym interfejsem użytkownika 
S-Class i całą gamą znakomitych funkcji.

• dotykowy ekran
• szybka transmisja danych
• aparat fotograficzny 5.0 Mpix
• łączność Wi-Fi i nawigacja A-GPS

2.0

5.0 8.0

5.0

5.0 5.0

Play poleca



AKCESORIA

Transmiter FM  
Nokia CA-300

Karta pamięci 
Nokia Micro SD 
4 GB

Bluetooth Jabra 
BT2070

Pokrowce AHA
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Multimedia

Nokia 5630
Połączenie z najbliższymi przyjaciółmi 
i ulubiona muzyka.

• dźwięk wysokiej jakości
•  aparat fotograficzny 3.2 Mpix
• szybka transmisja danych
• radio FM z RDS

Nokia 5000
Dzięki temu telefonowi możesz wyrazić  
swoją osobowość, tworząc i udostępniając 
swoje dzieła.

•  aparat fotograficzny 1.3 Mpix
• radio FM 
• Bluetooth
• odtwarzacz muzyczny

Nokia 5030
Zawiera wewnętrzną antenę i wbudowany 
głośnik, aby zapewnić Tobie i Twoim  
znajomym wspaniałe wrażenia  
ze słuchania radia w ruchu.

• nowoczesny wygląd
• radio FM
• latarka
• SMS

Nokia 5130
Słuchanie ulubionej muzyki i udostępnienie 
multimediów niezależnie od miejsca

• nowoczesny design
• złącze Mini Jack 3,5 mm
• gniazdo kart pamięci microSD
•  aparat fotograficzny  
o rozdzielczości 2.0 Mpix

Nokia 5330
Elegancka Nokia 5330 Mobile TV Edition  
to telefon oferujący mobilną rozrywkę  
na wyższym poziomie.

• mobilna telewizja
• aparat fotograficzny 3.2 Mpix
• Mp3 i radio FM
• karta 1 GB w komplecie

Nokia 5310
Świetny dźwięk oraz do 20 godzin słuchania muzyki.

•  aparat fotograficzny 2.0 Mpix
• dedykowane klawisze muzyczne
• Bluetooth
•  odtwarzacz muzyki i plików video

Nokia 5228
Wejdź do świata rozrywki dzięki precyzyjnie 
reagującemu ekranowi dotykowemu.

• dotykowy wyświetlacz 3,2”
• aparat fotograficzny 2.0 Mpix
• złącze Mini Jack 3,5 mm
• Mp3 i radio FM

Nokia C3-00
Wszystko, czego potrzebujesz,  
by być w kontakcie.

•  pełna klawiatura qWERTy
•  łatwy dostęp do portali 
społecznościowych

•  Wi-Fi
•  aparat fotograficzny 2.0 Mpix

3.2

3.2

2.0

2.0

1.3

2.0

2.0

Wkrótce w Play

Wkrótce w Play

Sygic nawigacja
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Multimedia

Nokia N85
Muzyka, gry i dostęp do Internetu w jednej 
smukłej obudowie.

• szybki Internet
• aparat fotograficzny 5.0 Mpix
• moduł GPS 
• OviMapy

Nokia N96
Urządzenie zaprojektowane po to,  
aby zapewniało doskonałą rozrywkę 
za pośrednictwem filmów video i telewizji.  
Możesz przechowywać w nim jeszcze więcej 
plików video, muzyki, zdjęć i map dzięki 
ogromnej pamięci.

•  technologia DVB-H
•  aparat fotograficzny 5.0 Mpix
•  16 GB wewnętrznej pamięci
•  szybka transmisja danych HSDPA

Nokia N79
Telefon Nokia N79 intuicyjnie dopasowuje 
kolor ekranu do trzech inteligentnych wersji 
obudowy oraz dostosowuje orientację 
wyświetlacza do Twojego kąta patrzenia.

• aparat fotograficzny 5.0 Mpix
• moduł A-GPS
• OviMapy
• szybki Internet

Nokia X3
Nie tylko udostępnia pełnię funkcji 
rozrywkowych, ale też zbliża Cię 
do innych ludzi.

• aparat fotograficzny 3.2 Mpix
• złącze Mini Jack 3,5 mm
• stereofoniczne radio FM z RDS
• dedykowane klawisze muzyczne

Nokia N86
Połączenie wyrafinowanej konstrukcji  
z pełnym zestawem funkcji  
i wysokiej jakości obrazem.

•  rozsuwana w dwóch kierunkach  
obudowa

• pamięć wewnętrzna 8 GB
• OviMapy
•  aparat fotograficzny 8.0 Mpix

Samsung C3300
Samsung C3300 prezentuje bogaty zestaw 
funkcji i intuicyjność obsługi w kompaktowym 
wydaniu.

• dotykowy wyświetlacz 2,4”
• aparat fotograficzny 1.3 Mpix
• odtwarzacz Mp3 i radio FM
• gry Java

Samsung F480
Duże możliwości w rozmiarze karty kredytowej. 
Pomimo swych kompaktowych wymiarów, 
Samsung F480 może pochwalić się wszystkimi 
funkcjami multimedialnymi, w jakie powinien 
być wyposażony nowoczesny telefon 
komórkowy.

• aparat 5.0 Mpix
• szybka transmisja danych
• radio FM z RDS
• odtwarzacz Mp3

Samsung E2550
Połączenie dobrego stylu z bogatym wyborem 
funkcji zapewnia wszechstronność korzystania 
z telefonu.

• wyświetlacz 2,0” z 65 tys. kolorów
• aparat fotograficzny 1.3 Mpix
• szybki dostęp do portali społecznościowych
• odtwarzacz Mp3 i radio FM

3.2

5.08.0

5.0

Play poleca Wkrótce w Play

Wkrótce w Play

5.0

1.3

5.01.3
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Multimedia

Samsung S8000 Jet
Rewolucyjne możliwości uzupełnione  
o szybki procesor aplikacyjny oraz olśniewający 
wyświetlacz.

•  dotykowy wyświetlacz 3,7” AMOLED  
z paletą 16 milionów kolorów

•  aparat fotograficzny 5.0 Mpix  
z automatyczną regulacją ostrości 

• GPS
• pamięć wewnętrzna 2 GB

Sony Ericsson Aino
Zupełnie nowe doświadczenie wykorzystujące 
intuicyjny interfejs wraz z dotykowym ekranem 
dla multimediów.

•  aparat fotograficzny 8.1 Mpix  
z automatyczną regulacją ostrości

• GPS
•  Remote Play – zdalne sterowanie konsolą 
Playstation 3

• dotykowy ekran multimedialny

Samsung S8300  
Ultra Touch
Ultra telefon z aparatem fotograficznym  
8.0 Mpix, GPS oraz niezwykłym wyświetlaczem 
AMOLED.

•  aparat fotograficzny 8.0 Mpix 
•  dotykowy ekran 2,8” wykonany  
w technologii AMOLED

• wbudowany moduł GPS
• dźwięk Dolby 5.1 

Samsung M3510
Telefon posiada skróty klawiszowe do funkcji 
muzycznych oraz sterowania muzyką, telefon 
posiada również innowacyjne detektory ruchu, 
które pozwalają sterować muzyką poprzez 
potrząsanie telefonem, dotykanie go  
oraz podrzucanie.

• dedykowane przyciski do sterowania muzyką
• aparat fotograficzny 2.0 Mpix
• złącze Mini Jack 3,5 mm
• czytnik kart pamięci microSD

Samsung M8800 Pixon
Fotograficzny aparat Samsung M8800 Pixon  
   z aparatem o rozdzielczości 8.0 Mpix 
wspieranym przez automatyczną regulację 
ostrości, stabilizację obrazu, wykrywanie 
twarzy, makro i wiele innych funkcji.

• dotykowy ekran 3,2”
• aparat fotograficzny 8.0 Mpix
• wbudowany moduł GPS
• szybka transmisja danych

Sony Ericsson C905
Telefon z doskonałym aparatem fotograficznym  
o rozdzielczości 8.1 Mpix z funkcją 
automatycznego ustawiania ostrości,  
stabilizacją obrazu oraz innymi fotograficznymi 
funkcjami.

•  aparat fotograficzny 8.1 Mpix
•  wbudowany odbiornik GPS
•  szybka transmisja danych
•  Wi-Fi

Samsung M8910 Pixon12
Pstrykaj, przesyłaj, baw się – pierwszy  
na świecie telefon z aparatem fotograficznym  
12.0 Mpix.

•  dotykowy wyświetlacz 3,1” AMOLED  
z paletą 16 milionów kolorów

•  aparat fotograficzny 12.0 Mpix  
z automatyczną regulacją ostrości, lampą 
ksenonową i szerokokątnym obiektywem

•  GPS z A-GPS
• HSDPA do 7,2 Mbps

Samsung Avila GPS
Najpopularniejszy dotykowiec  
Samsunga teraz z modułem GPS  
i funkcją ActiveSync.

•  dotykowy ekran o wielkości 3” 
•  kamera 3.2 Mpix 
• GPS z aplikacją NaviExpert
• 100 MB pamięci wewnętrznej

8.1

5.0

8.1

3.2

12.0

8.0 2.0

8.0

Play poleca

Play poleca
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Sony Ericsson W705
Sony Ericsson W705 to idealny telefon  
do słuchania muzyki. Ciekawy design, funkcja 
Track ID oraz Wi-Fi dają temu telefonowi 
niezmierzone funkcjonalności.

• aparat fotograficzny 3.2 Mpix
• telefon muzyczny Walkman®
• czujnik ruchu
• Wi-Fi

Sony Ericsson W980
Słuchaj muzyki jak nigdy dotąd i chwal się swoim 
ekskluzywnym Walkmanem® wspieranym przez 
najlepsze technologie i aplikacje – Clear stereo, 
Clear bass, Track ID, SensMe, Shake control.

• telefon muzyczny Walkman®
• 8 GB pamięci wewnętrznej
• aparat fotograficzny 3.2 Mpix
• zewnętrzny panel dotykowy

Sony Ericsson Zylo
Muzyczny telefon Walkman®, który swoją 
multimedialnością pozwoli Ci cieszyć się nie tylko 
muzyką ale również filmami, grami, Internetem 
oraz ciągłym kontaktem z przyjaciółmi dzięki 
aplikacji Facebook.

•  telefon muzyczny Walkman®
•  aparat fotograficzny 3.2 Mpix
•  radio FM z RDS
•  aplikacja Track ID – rozpoznawanie muzyki

Sony Ericsson Yari
Telefon, który pozwala korzystać z mobilnej 
rozrywki i zasobów multimedialnych.

•  aparat fotograficzny 5.0 Mpix z automatyczną 
regulacją ostrości 

• gry sterowane ruchem ciała
• GPS
•  aplikacje umożliwiające szybki dostęp  
do serwisów Facebook, youtube

Sony Ericsson W350i
Telefon W350i zapewnia natychmiastowy dostęp  
do utworów muzycznych. Nawet gdy telefon jest  
zamknięty, możesz przeglądać utwory, odtwarzać  
je i zmieniać, używając przycisków na klapce.

•  aparat fotograficzny 2.0 Mpix  
ze stabilizacją obrazu

• telefon muzyczny Walkman®
• sterowanie muzyką przyciskami na klapce
• radio FM z RDS

Sony Ericsson W395
W395 to zgrabny rozsuwany telefon.  
Duże wbudowane głośniki stereo  
o pokaźnej mocy zapewniają świetne brzmienie.

• aparat fotograficzny 2.0 Mpix
•  gry ruchowe dzięki czujnikowi ruchu
• głośniki stereo
• odtwarzacz Mp3

Sony Ericsson W508
Telefon Walkman® W508 odzwierciedlający Twój styl. 
Ciesz się swoją muzyką tak, jak chcesz.

• aparat fotograficzny 3.2 Mpix
•  telefon muzyczny Walkman®  
z przyciskami sterowania muzyką 

• czujnik ruchu
•  radio FM z RDS

Sony Ericsson W995
Telefon muzyczny Walkman® z aparatem 
fotograficznym 8.1 Mpix, Wi-Fi i GPS.

• telefon muzyczny Walkman®
•  aparat fotograficzny 8.1 Mpix  
z automatyczną regulacją ostrości  
i stabilizacją obrazu

• obudowa wykonana z metalu
• GPS z A-GPS

3.2

2.03.2

5.08.1

2.0

3.23.2

Play poleca

Play poleca
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LG BL20  
Chocolate 2
LG Chocolate BL20 to wielki powrót 
legendarnej serii Black Label  
w najlepszym stylu.

• szybka transmisja danych
•  aparat fotograficzny 5.0 Mpix  
z funkcją Auto Focus

• dotykowy panel nawigacyjny
• ekskluzywne wzornictwo

LG GB220
Telefon charakteryzuje się niewielkimi 
rozmiarami i eleganckim wyglądem, 
a dzięki aparatowi fotograficznemu 
uwiecznisz niezapomniane chwile.

• aparat fotograficzny 1.3 Mpix
• odtwarzacz Mp3
• miejsce na kartę pamięci
• Bluetooth

LG GD510
Wielkie możliwości w małych gabarytach.

• dotykowy panel
•  łatwy dostęp do portali 
społecznościowych

• panel słoneczny
• aparat fotograficzny 3.0 Mpix

LG GD330
Model GD330 łączy w sobie elegancki wygląd, 
przyjazny interfejs oraz użyteczne funkcje. 

• aparat fotograficzny 2.0 Mpix
• radio FM
• odtwarzacz Mp3 i video
• atrakcyjny wygląd

LG GB102
Rozmawiaj aż do 360 minut non stop  
z telefonem GB102, duże klawisze ułatwią 
wybieranie numerów i pisanie wiadomości.

• duże klawisze
• łatwość obsługi
• SMS
• tryb głośnomówiący

LG GC900
Viewty smart jest wyposażony w inteligentne 
funkcje aparatu o rozdzielczości 8.0 Mpix,  
które pozwalają każdemu robić profesjonalne 
zdjęcia.

• szybka transmisja danych HSDPA
• Wi-Fi
• radio FM
• A-GPS

Uniwersalne

Telefony czerpiące z wielu kategorii ale nie będące wysoko wyspecjalizowane  

w żadnej z nich – po prostu telefon dla każdego, umożliwiający przede wszystkim 

komfortowe korzystanie z funkcji telefonu ale także, od czasu do czasu, pozwalające 

rozerwać się oglądając film, słuchając muzyki lub grając w proste gry JAVA.

5.0

1.3 8.0

3.02.0

Play poleca

Play poleca
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LG GW300
Towarzyski LG GW300 daje Ci nieograniczone 
możliwości komunikacji z przyjaciółmi kiedy 
tylko zechcesz. Dzięki wygodnej klawiaturze 
qWERTy, pisanie SMS-ów, czatowanie  
oraz surfowanie po Internecie staje się 
wyjątkowo łatwe i przyjemne.

• klawiatura qWERTy
• aparat fotograficzny 2.0 Mpix
• atrakcyjny wygląd
• radio FM

LG KE970
Zabłyśnij telefonem Shine, najbardziej 
pożądanym telefonem na rynku. Daj się uwieść 
lustrzanemu wyświetlaczowi, zaawansowanym 
multimediom i blaskowi metalowej obudowy.

• metalowa obudowa
• aparat fotograficzny 2.0 Mpix
• radio FM
• duży wyświetlacz LCD

LG KS360
Model KS360 wyposażono w klawiaturę 
qWERTy, jak i ekran dotykowy. Wyświetlacz 
o przekątnej 2,4” dostosowuje się do pozycji 
klawiatury i sprawia, że korzystanie z funkcji 
multimedialnych jest wygodne i intuicyjne.

• slider qWERTy
• aparat fotograficzny 2.0 Mpix
• funkcja nagrywania video
• radio FM

LG KP500 Cookie
Dzięki intuicyjnemu ekranowi dotykowemu 
LG Cookie jest wyszukanym smakołykiem  
wśród telefonów.

• 3” wyświetlacz dotykowy
• wirtualna klawiatura qWERTy
• aparat fotograficzny 3.0 Mpix
• czujnik ruchu

LG KU990i
LG Viewty to wyjątkowy telefon fotograficzny, 
wyposażony w kamerę nagrywającą filmy 
z prędkością 120 kl/s i duży, dotykowy ekran.

• duży dotykowy ekran
• aparat fotograficzny 5.0 Mpix
• nagrywanie z dużą szybkością
• metalowa obudowa

LG KP260
Poczuj muzyczne wibracje.  
W KP260 poprzez wbudowany specjalny głośnik 
dźwięki są emitowane bardzo wyraźnie.

• Bluetooth
• wbudowany osobny głośnik
• odtwarzacz Mp3 i video
• aparat fotograficzny 1.3 Mpix

LG KP170
Wygoda, prostota i elegancja. Jego smukła 
sylwetka i niezbędne funkcje sprawiają, że jest 
dobrym wyborem dla użytkowników ceniących 
jakość za rozsądną cenę.

• aparat fotograficzny VGA
• Bluetooth
• tryb głośnomówiący
• odtwarzacz Mp3

LG KP100
Minimalistyczny wygląd z delikatnym błyskiem 
koloru. Smukły i rozświetlający telefon  
z pewnością stanie się Twoim ulubionym 
narzędziem.

• niewielkie rozmiary
• wiadomości SMS
• kalendarz, budzik

2.02.0

3.0

5.02.0

1.3

VGA

AKCESORIA

Stereofoniczny  
zestaw  
Bluetooth   
Nokia BH-505

Słuchawka 
Bluetooth 
Samsung 
HM-1000

Stereofoniczny  
zestaw 
Bluetooth  
Jabra Street 
BT3030

Słuchawka
Bluetooth 
Nokia BH105

Pokrowce  
Flora
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Nokia 1209
Nokia 1209 to elegancki wygląd,  
ekran o żywych kolorach.  
Niezawodny i wszechstronny.

• niewielkie wymiary
•  wbudowany zestaw  
głośnomówiący

• 3 zainstalowane gry
• prosta obsługa

Nokia 1616
Nokia 1616 to solidny, łatwy w obsłudze telefon 
komórkowy z dużym, kolorowym wyświetlaczem 
i przydatnymi funkcjami ułatwiającymi 
pozostawanie w kontakcie.

• łatwy w obsłudze
• odporny na kurz i zarysowania
• duże klawisze
• poręczna, ergonomiczna konstrukcja

Nokia 1661
Nokia 1661 to praktyczny, niezawodny i łatwy 
w obsłudze telefon komórkowy, dzięki któremu 
zawsze będziesz w kontakcie z najbliższymi.

• łatwy w obsłudze
• radio FM
• latarka
• przejrzysty wyświetlacz

Nokia 2220 Slide
Ten niewielki, wysokiej jakości rozsuwany 
telefon umożliwia wyrażanie własnego stylu.

• niewielkie rozmiary
• radio FM
• aparat fotograficzny VGA
• złącze Mini Jack 3,5 mm

Nokia 1680
Nowoczesny i łatwy w obsłudze telefon,  
z aparatem fotograficznym VGA, kamera video 
i łącznością internetową za pośrednictwem 
GPRS.

• aparat fotograficzny VGA
• nagrywanie i odtwarzanie video
• prosty elegancki wygląd
• gry Java

Nokia 2330
Umożliwia utrzymywanie kontaktów  
oraz korzystanie z najnowszych wiadomości  
i materiałów rozrywkowych przez cały dzień.

• niewielkie rozmiary
• łatwy w użyciu
• radio FM
• aparat fotograficzny VGA

Nokia 2323
Nokia 2323 Classic to łatwy w użyciu  
telefon o klasycznym wyglądzie.

• niewielkie rozmiary
• radio FM
• Bluetooth
• Mp3

Motorola VE538
Telefon 3 generacji, obsługa połączeń video  
i szybki dostęp do stron internetowych.

• szybka transmisja danych
• stereo Bluetooth
• aparat fotograficzny 2.0 Mpix
• WAP

VGA

VGA VGA

2.0

Wkrótce w Play
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Kieszonkowe Wi-Fi
Dzięki niemu Internet 
masz zawsze przy sobie

Stwierdzenie „najtańszy” odnosi się do usług Internetu mobilnego na abonament dla klientów indywidualnych o limicie transferu danych do 5 GB oraz od 5 GB do 10 GB. Dane te wynikają z Analizy 
cen usług mobilnego Internetu w Polsce Prezesa UKE opublikowanej na stronach UKE w dniu 19 maja 2010 r.

Modem Huawei E5832 
z funkcją routera Wi-Fi
Zapewnia dostęp do Internetu poprzez Wi-Fi nawet 
na 5 niezależnych urządzeniach jednocześnie.

• WLAN w standardzie IEEE 802.11b/g
•  transmisja danych do 7,2 Mb/s (pobieranie)  
i 5,76 Mb/s (wysyłanie)

•  wbudowana bateria pozwala na stałą pracę  
ok. 5 godzin

•  wyświetlacz informujący o stanie pracy
• złącze kart pamięci microSD
• możliwość połączenia poprzez port USB

Modem Huawei E1750c 
• transfer danych do 7,2 Mbps
• automatyczna instalacja
• czytnik kart microSD
• wysyłanie wiadomości SMS
•  wysyłanie danych  
w technologii HSUPA

Modem Huawei  
ZTE MF637
• transmisja danych do 7,2 Mbps
•  wysyłanie danych  
w technologii HSUPA

• automatyczna instalacja
• czytnik kart microSD
• wysyłanie wiadomości SMS

Online
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Nokia 2680
Dzięki temu eleganckiemu i łatwemu  
w obsłudze urządzeniu mobilnemu zwrócisz  
na siebie uwagę.

• małe rozmiary
• aparat fotograficzny VGA
• stereo radio FM
• Bluetooth

Nokia 2700
To elegancki, wielofunkcyjny telefon 
komórkowy, który ułatwia szybkie zapisywanie, 
wyświetlanie i udostępnianie materiałów.

• elegancki wygląd
• Bluetooth
• przeglądarka Opera mini
• aparat fotograficzny 2.0 Mpix

Nokia 2730 Classic
Skorzystaj z szybkiego dostępu  
do Internetu, aby śledzić wydarzenia, korzystać 
z poczty e-mail i być w kontakcie z przyjaciółmi.

• aparat fotograficzny 2.0 Mpix
• szybka transmisja danych
• złącze Mini Jack 3,5 mm
• gniazdo karty pamięci microSD

Nokia 3110 Classic
Chwytaj chwile za pomocą 1.3 Mpix aparatu  
z 8x zbliżeniem cyfrowym. Łącz się 
bezprzewodowo z komputerem PC  
lub akcesoriami za pomocą Bluetooth. Odpręż 
się dzięki stereofonicznemu odtwarzaczowi Mp3 
oraz radiu FM.

• wytrzymałe materiały
• aparat fotograficzny 1.3 Mpix
• stereo radio FM
• Bluetooth

Nokia 2710  
Navigation Edition
Telefon ten posiada zaawansowane funkcje 
nawigacji, dzięki którym nie zabłądzisz, 
odkrywając nowe miejsca.

• darmowa nawigacja samochodowa i piesza, 
OviMapy

• uchwyt oraz ładowarka samochodowa 
• karta pamięci 2 GB w zestawie
• odtwarzacz muzyki oraz radio FM

Nokia 2760
Stylowo funkcjonalny w eleganckiej obudowie, 
nowoczesny wygląd z wygodną klawiaturą, 
która chroni telefon przed kurzem.

• aparat fotograficzny VGA
• radio FM
• Bluetooth
• gry 

Nokia 2690
Udostępnia rozrywkę, informację  
i łączność.

• złącze Mini Jack 3,5 mm
• wyraźny wyświetlacz 1,8”
• aparat fotograficzny VGA
• gniazdo kart pamięci microSD

Nokia 2600 Classic
W telefonie Nokia 2600 Classic możesz zmieniać 
kolorowe obudowy Xpress-On, tworzyć nowe 
dzwonki przy użyciu dyktafonu i robić zdjęcia 
wbudowanym aparatem VGA.

• dzwonki Mp3 
• radio FM 
• Bluetooth 
• aparat VGA 

VGAVGA

VGA

VGA

2.0

2.0 2.0

1.3

Uniwersalne
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Nokia 3600 Slide
Nokia 3600 Slide to elegancki i praktyczny 
telefon, którego wyjątkowy wygląd przyciąga 
uwagę.

• aparat fotograficzny 3.2 Mpix
• Mp3 i stereo radio FM
• OviMapy
• karta pamięci 512 MB w zestawie

Nokia 3120 Classic
Klasyczny, elegancki i łatwy w obsłudze telefon, 
który umożliwia stały kontakt z bliskimi 
osobami.

• aparat fotograficzny 2.0 Mpix
• odtwarzacz muzyczny
• stereofoniczne radio FM
• Bluetooth 

Nokia 3610 Fold
Smukły kształt, eleganckie wzornictwo  
i przyciski do łatwego sterowania sprawiają,  
że telefon Nokia 3610 jest przyjemny  
w dotyku i użyciu.

• elegancki styl
• aparat fotograficzny 1.3 Mpix
• gniazdo na kartę pamięci
• radio FM

Nokia 3720 Classic
Nokia 3720 Classic to trwałe, niezawodne 
i łatwe w użyciu urządzenie

• odporny na wodę, kurz i wstrząsy
• aparat fotograficzny 2.0 Mpix
• radio FM
• OviMapy

Nokia 6220 Classic
Telefon posiada zaawansowane funkcje 
nawigacyjne i multimedialne.

•  aparat fotograficzny 5.0 Mpix
• OviMapy
•  szybka transmisja danych  
w technologii HSDPA

• radio FM z RDS 

Nokia 6300
Nokia 6300 to wyszukane nowoczesne 
wzornictwo i obudowa ze stali nierdzewnej. 
Zdjęcia możesz robić aparatem o rozdzielczości 
2.0 Mpix. Telefon posiada odtwarzacz muzyczny 
i radio FM.

•  metalowa obudowa
•  aparat fotograficzny 2.0 Mpix
•  radio FM
•  odtwarzacz muzyczny

Nokia 3710 Fold 
Bądź w kontakcie z najbliższymi i noś  
ze sobą ich zdjęcia w tym uroczym, 
kompaktowym telefonie.

• duży ekran o przekątnej 2,2”
• aparat fotograficzny 3.2 Mpix
• odtwarzacz muzyczny
• radio FM

Nokia 5730
Odtwarzaj muzykę, graj w gry, udostępniaj 
multimedia i czytaj za pomocą rozsuwanej 
pełnej klawiatury.

• OviMapy 
• duży czytelny wyświetlacz
•  dedykowane  
klawisze muzyczne

•  szybka transmisja danych 

3.22.0

3.2

3.2

1.3

2.0

5.0 2.0

Play poleca

Uniwersalne
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Nokia 6500 Slide
Inteligentne, zaawansowane funkcje odróżniają 
ten telefon od innych.

• metalowa obudowa
• aparat fotograficzny 3.2 Mpix
• odtwarzacz Mp3
• radio FM

Nokia 6600 Fold
Gładkie kontury i wpadające w siebie kolory  
to przyjemność w dotyku i dla oka. 
Kieszonkowych rozmiarów obudowa 
skrywa pojemne wnętrze, mieszczące wiele 
przydatnych funkcji.

• elegancki wygląd
• małe rozmiary
• wyświetlacz OLED
• aparat fotograficzny 2.0 Mpix

Nokia 6600i Slide
Ten kompaktowy telefon rozsuwany 
charakteryzuje się niewielkimi wymiarami  
i eleganckim wzornictwem  
oraz zaawansowanymi funkcjami.

• aparat fotograficzny 5.0 Mpix
• metalowa rozsuwana obudowa
• szybka transmisja danych
• OviMapy

Nokia 6700
Wspaniała obudowa i znakomite funkcje,  
które upraszczają życie.

• aparat fotograficzny 5.0 Mpix z lampą błyskową
• elegancka, trwała obudowa ze stali nierdzewnej
• doskonała jakość połączeń dzięki redukcji 
szumów otoczenia

• karta pamięci i zestaw słuchawkowy  
w komplecie

Nokia 6710 Navigator
Zaplanuj trasę, znajdź nowe miejsca  
i oszczędzaj czas w podróży.

•  pełna nawigacja, OviMapy  
samochodowa i piesza

•  aparat fotograficzny 5.0 Mpix
• szybka transmisja danych
• rozsuwana, wygodna obudowa

Nokia 6720 Classic
Klasyczna obudowa i nowoczesne udogodnienia 
pomagają prowadzić aktywny tryb życia.

• elegancki, klasyczny wygląd
• aparat fotograficzny 5.0 Mpix
• darmowa nawigacja samochodowa  

i piesza, OviMapy
• złącze Mini Jack 3,5 mm

Nokia 6730 Classic
Kompaktowa, nowoczesna konstrukcja  
z szeregiem wygodnych funkcji  
to harmonia piękna i efektywności.

• aparat fotograficzny 3.2 Mpix
• obsługa poczty e-mail
• szybki Internet
• OviMapy

Nokia 6303/6303i
Elegancki wygląd i solidna konstrukcja.

• metalowa obudowa
• OviMapy
• aparat fotograficzny 3.2 Mpix
• podwójna lampa błyskowa LED

2.0 5.0

5.0 5.0

5.0 3.2

3.23.2

Play poleca

Play poleca
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Nokia 7020 
Stylowe składane urządzenie  
z podświetlanym ekranem pomocniczym.

• aparat fotograficzny 2.0 Mpix
• aplikacja Nokia Maps
• radio FM
• dyktafon

Nokia 7100 Supernova
Słuchaj muzyki i wyrażaj swoją osobowość dzięki 
stylowemu telefonowi Nokia 7100 Supernova.

• aparat fotograficzny 1.3 Mpix
• Bluetooth
• odtwarzacz muzyczny
• radio FM 

Nokia 7210 Supernova
To proste, szykowne urządzenie podkreśli 
i uatrakcyjni Twój osobisty styl.

• nowoczesny stylowy design
• radio FM stereo z funkcją RDS
• aparat fotograficzny 2.0 Mpix
•  wiele ciekawych i przydatnych aplikacji

Nokia 7230
Poręczny, rozsuwany telefon z atrakcyjnymi 
funkcjami po przystępnej cenie.

• aparat fotograficzny 3.2 Mpix
• specjalny klawisz fotografowania 
• odtwarzacz muzyczny
• złącze Mini Jack 3,5 mm

Nokia 7510 Supernova
Elegancki, charakterystyczny wygląd 
z atrakcyjnymi szczegółami i możliwością 
personalizacji.

• aparat fotograficzny 2.0 Mpix
•  stereofoniczne radio FM z funkcją RDS
• wymienne kolorowe obudowy
• tryb Offline do samolotu

Nokia 7310 Supernova
Elegancki i smukły telefon o kolorowych, 
wymiennych obudowach, które 
odzwierciedlają Twoją osobowość i styl życia. 
Dzięki kartom pamięci microSD do 4 GB 
możesz godzinami słuchać ulubionej muzyki.

• nowoczesny design
• aparat fotograficzny 2.0 Mpix
• stereofoniczne radio FM z funkcją RDS
• wymienne obudowy 

Nokia 7610 Supernova
To smukły, szykowny i kolorowy rozsuwany 
telefon o pięknej lustrzanej powierzchni.

• aparat fotograficzny 3.2 Mpix
•  elegancka rozsuwana konstrukcja
•  stereofoniczne radio FM z funkcją RDS
• wymienne obudowy

Nokia 6760 Slide
Telefon z rozsuwaną obudową  
w ciekawej kolorystyce.

•  aparat fotograficzny 3.2 Mpix
•  szybka transmisja danych
• OviMapy
•  klawiatura qWERTy

2.0

1.3 2.0

3.2

2.0

2.0

3.2

3.2

Play poleca

Bluetooth 
Plantronics 
VOYAGER PRO

Dostępne tylko na 
www.sklep.playmobile.pl

Bluetooth 
Plantronics 
975/R Discovery

Bluetooth Jabra 
STONE

Bluetooth Jabra 
HALO

AKCESORIA

Bluetooth 
BBT903/R
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Samsung C270
Klasyczny, minimalistyczny design.

•  kolorowy wyświetlacz z paletą  
65 tys. kolorów

• funkcja budzika
• przeglądarka internetowa
• dzwonki polifoniczne

Samsung C3010
Cieszący oko i ucho aparat C3010  
posiada zaawansowane cechy mobilne.

•  wyświetlacz 2,2” z paletą  
262 tys. kolorów

• aparat fotograficzny VGA
• radio FM
• Bluetooth

Samsung B5310  
Corby Pro
Super sprytny telefon z dotykowym 
wyświetlaczem i pełną klawiaturą qWERTy.

• pełna klawiatura qWERTy
• dotykowy ekran 2,8”
• A-GPS, Wi-Fi
•  szybki dostęp do portali  
społecznościowych (m.in. Facebook)

Samsung C3050
Bardzo ładny gustowny slider

•  wyświetlacz 2 cale z paletą  
262 tys. kolorów

• aparat fotograficzny VGA
• rozsuwana obudowa
• radio FM

Samsung SGH D900E
Płaski telefon z przesuwaną klapką,  
z aparatem o matrycy 3.0 Mpix, którym  
z łatwością uchwycisz ważne dla Ciebie chwile. 
Posiada wiele opcji słuchania muzyki przy 
równoczesnym korzystaniu z innych funkcji.

• kamera 3.0 Mpix z automatyczną regulacją 
ostrości

• duży wyświetlacz 2.1” z paletą 262 tys. kolorów
• radio FM
• odtwarzacz Mp3

Samsung E1070
Zapewnia bezpośredni dostęp  
do podstawowych funkcji mobilnych  
i do kilku funkcji dodatkowych.

•  kolorowy wyświetlacz z paletą  
65 tys. kolorów

• funkcja budzika
• polifoniczne dzwonki
• latarka

Samsung C3060
Klasyczny design, wygodne w użyciu  
i jasno podświetlane przyciski.

•  duży i czytelny interfejs użytkownika
• dodatkowy przycisk S.O.S
• aparat fotograficzny 1.3 Mpix
• radio FM

Nokia C5-00
Elegancki telefon Nokia C5 jest wygodny, nowoczesny 
i pełen niespodzianek – zawiera wiele funkcji 
zapewniających kontakt z rodziną i znajomymi.

• darmowa nawigacja samochodowa i piesza, OviMapy
• szybki Internet
• komunikatory internetowe
• odbiornik A-GPS
• aparat fotograficzny 3.2 Mpix

1.3

3.0

VGA

VGA

3.2 3.0

Play poleca
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Samsung E1120
Jednocześnie prosty i elegancki. Czytelny 
wyświetlacz i duża klawiatura z wygodnymi 
przyciskami ułatwiają korzystanie z telefonu.

•  kolorowy wyświetlacz z paletą  
65 tys. kolorów

• tryb głośnomówiący
• dzwonki polifoniczne
• funkcja budzika

Samsung E2100
To praktyczny, niezawodny i łatwy  
w obsłudze telefon komórkowy.

• aparat fotograficzny VGA
•  kolorowy wyświetlacz z paletą  
65 tys. kolorów

• funkcja budzika
• polifoniczne dzwonki

Samsung F330
Telefon muzyczny z klawiszem szybkiego dostępu 
do muzyki, rozpoznawaniem utworów, radiem FM 
oraz kamerą 2.0 Mpix.

• dotykowe klawisze
• aparat 2.0 Mpix
• odtwarzacz Mp3
• radio FM

Samsung E2210
Zaskakuje swoim designem połączonym  
z ważnymi funkcjami mobilnymi.

• wyświetlacz 2” z paletą 262 tys. kolorów
• aparat fotograficzny VGA
•  radio FM z funkcją automatycznego  
strojenia stacji

• obsługa wiadomości MMS

Samsung E1150
Mobilność w eleganckim stylu w zestawie  
z najważniejszymi funkcjami.

• niewielkie wymiary
• tryb głośnomówiący
• gry
• fake call – fałszywe połączenie

Samsung Solid E1130B
Ergonomiczny kształt sprawia, że Solid E1130B 
doskonale leży w dłoni. Odpowiednio profilowana, 
wzmocniona tylnia obudowa gwarantuje,  
że komórka nie wyślizgnie się z ręki.

• odporny na zabrudzenia i zachlapania
• latarka
• radio FM 
• odtwarzacz Mp3

Samsung S3110
Aparat fotograficzny, odtwarzacz muzyki,  
gry, kalkulator, radio FM z RDS,  
a wszystko to zamknięte w bardzo cienkiej 
obudowie – 10,9 mm.

•  wyświetlacz 2,0” z paletą  
262 tys. kolorów

• aparat fotograficzny 1.3 Mpix
• bardzo cienki – 10,3 mm
• radio FM z RDS

Samsung E1100
Po prostu wszystko, czego potrzebujesz  
na co dzień.

•  kolorowy wyświetlacz z paletą  
65 tys. kolorów

• funkcja budzika
• polifoniczne dzwonki
• gry

VGA

2.0

VGA

1.3

Play poleca
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Samsung S3310
Klasyczny i budzący zaufanie wygląd  
oraz wszystko czego potrzebuje Użytkownik 
nowoczesnego telefonu – aparat fotograficzny, 
radio FM, doskonały wyświetlacz.

• wyświetlacz 2,1” z paletą 16 mln kolorów
• kamera 2.0 Mpix 
• radio FM
• odtwarzacz Mp3

Samsung S3550 Shark
Asymetryczne szczegóły nadają telefonowi 
nowatorski wygląd, łącząc prostotę i styl 
w jednym z najlepszych i najbardziej 
wszechstronnych sliderów tej marki.

• aparat fotograficzny 2.0 Mpix
•  szybki dostęp do portali społecznościowych
• radio FM
• odtwarzacz Mp3

Samsung S3650 Corby
Telefon komórkowy Corby to extra kolorowe 
okno na świat w połączeniu z multimedialnymi 
funkcjami.

• duży dotykowy wyświetlacz
•  kamera 2.0 Mpix z funkcją wykrywania 
uśmiechu

•  łatwy i intuicyjny dostęp do portali 
społecznościowych 

•  kolorowe wymienne obudowy 

Samsung S5050
Telefon zaprojektowany specjalnie dla kobiet, 
ale nie tylko na zewnątrz, także tematy 
interfejsu oraz oryginalne aplikacje.

•  wyświetlacz 2,2” AMOLED z paletą  
16 milionów kolorów

• aparat fotograficzny 3.2 Mpix
• rozsuwana obudowa
• radio FM z RDS

Samsung S5200
Lekki i poręczny, dzięki rozsuwanej klapce 
jednym ruchem ręki daje dostęp do najbardziej 
potrzebnych funkcji.

•  kamera 3.0 Mpix z funkcją automatycznej 
regulacji ostrości

• wyświetlacz 16 mln kolorów
• bardzo płaski (10,9 mm)
• odtwarzacz Mp3

Samsung S5350
Klasyczny telefon, który charakteryzuje się  
metaliczną, bardzo płaską (11,9 mm), 
asymetryczną obudową oraz ergonomicznym 
kształtem.

•  aparat fotograficzny 3.2 Mpix z funkcją 
wykrywania uśmiechu

•  metalowa obudowa
•  odtwarzacz Mp3
•  radio FM

Samsung Avila
Najpopularniejszy dotykowiec Samsunga  
teraz z modułem GPS i funkcją ActiveSync.

•  dotykowy ekran o wielkości 3”
•  kamera 3.2 Mpix z funkcją wykrywania 
uśmiechu

•  100 MB pamięci wewnętrznej
•  wygodny interfejs użytkownika ze skrótami 
funkcji na pulpicie 

Samsung S3600
Chłodna metalizowana obudowa efektownie 
zdobiona z obu stron fakturą przypominającą 
drapany metal.

•  wyświetlacz 2” z paletą  
65 tys. kolorów

•  aparat fotograficzny 1.3 Mpix
•  obudowa typu „klapka” z elementami 
wykonanymi z aluminium

• radio FM

2.0

2.0

3.2 3.0

3.23.2

1.3

2.0
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Samsung S5510
Ukryty dodatkowy ekran i błyszcząca obudowa 
wyróżniają ten telefon.

•  kamera 3.2 Mpix  
z funkcją automatycznej ostrości

• 2 wyświetlacze
• wyszukiwarka muzyki
• funkcja lusterka

Samsung S7070 Diva
Samsung Diva S7070 skierowano do Pań, które 
cenią elegancję. Perłowa biel stanowi idealne 
dopełnienie dla dopracowanej w każdym szczególe 
wytłaczanej obudowy telefonu, a stylowe detale 
podkreślają jego niepowtarzalny charakter.

• dotykowy wyświetlacz 2,8” z 262 tys. kolorów
• kobiecy design
• aparat 3.2 Mpix
• radio FM z RDS

Samsung S5620 Monte
Portale społecznościowe, GPS i Internet  
przez Wi-Fi, wraz z unikalnym designem telefonu  
to perfekcyjne uzupełnienie stylu życia.

•  dotykowy ekran o wielkości 3” z interfejsem 
Touch Wizz

•  kamera 3.2 Mpix z funkcją wykrywania uśmiechu
• GPS z AGPS i aplikacją NaviExpert
• szybka transmisja danych

Samsung S7220 Ultra 
Classic
To jednobryłowe połączenie elegancji,  
prostoty i zaawansowanych funkcji  
w płaskiej obudowie o klasycznych kształtach.

•  kamera 5.0 Mpix z automatyczną  
regulacją ostrości i stabilizacją obrazu

• GPS z A-GPS
•  wyświetlacz AMOLED
• szybka transmisja danych do 7,2 Mbps

Samsung S7350i
Samsung S7350i o rozsuwanej obudowie łączy 
w sobie styl i funkcje, które czynią z niego 
najwyższej klasy nowoczesny telefon.

•  aparat fotograficzny 5.0 Mpix 
•  duży ekran 2,6 cala o rozdzielczości 240x400 
pikseli i 16 mln kolorów

• wbudowany moduł GPS
•  szybki Internet do 7,2 Mbps dzięki HSDPA 

Sony Ericsson C510
Bardzo cienki telefon fotograficzny ze znakomitym 
aparatem 3.2 Mpix wspieranym przez liczne 
funkcje – automatyczna regulacja ostrości, 
wykrywanie twarzy, łatwe publikowanie zdjęć na 
blogu i wiele innych. 

•  aparat fotograficzny 3.2 Mpix z automatyczną 
regulacją ostrości, wykrywaniem twarzy oraz 
lampą błyskową

•  łatwe publikowanie wykonanych zdjęć na blogu
•  radio FM z RDS
•  gry ruchowe

Sony Ericsson C702
Odporny telefon z dobrym aparatem 
fotograficznym 3.2 Mpix i GPS.

•  aparat fotograficzny 3.2 Mpix 
• odporny na kurz i zachlapania
•  wbudowany moduł GPS
•  najłatwiejsze publikowanie  
 zdjęć na blogu – wprost z telefonu

Samsung U700
Wyrafinowana technologia, stylowe piękno.  
Robi wrażenie na każdym, kto telefon weźmie  
do ręki, powodując u niego nieukrywany zachwyt! 

•  apartat 3.2 Mpix
•  klawisze dotykowe
•  Bluetooth
•  przegladarka plików

3.2
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Uniwersalne

Sony Ericsson C902
Telefon C902 Cyber-shot™ pozwala wykonywać 
doskonałe zdjęcia. Ustawienia można regulować  
za pomocą przycisków dotykowych na ekranie.

•  aparat fotograficzny 5.0 Mpix z funkcją  
Auto Focus 

•  dedykowane klawisze dotykowe wokół ekranu  
do sterowania funkcjami kamery

•  unikalna rozsuwana obudowa z osłoną obiektywu
•  radio FM z RDS

Sony Ericsson F305
Wyposażony w czujnik ruchu telefon nadaje 
mobilnym grom nową jakość. Chwyć telefon, 
porusz ręką i zobacz efekt na ekranie.

• aparat fotograficzny 2.0 Mpix
• czujnik ruchu
• radio FM z RDS
• dedykowane przyciski do gier

Sony Ericsson K770i
Telefon, dzięki któremu w każdej sytuacji 
wykonasz piękne zdjęcia a następnie będziesz 
mógł się nimi podzielić ze znajomymi.

• aparat fotograficzny 3.2 Mpix
• radio FM z RDS
• połączenia video
• funkcja Track ID®

Sony Ericsson W205
Telefon muzyczny z funkcją rozpoznawania 
muzyki.

• aparat fotograficzny 1.3 Mpix
• telefon muzyczny Walkman®
• radio FM z RDS
• funkcja Track ID® 

Sony Ericsson W910i
Telefon muzyczny Walkman®. Rozpoznawanie 
utworów dzięki Track ID®, radio FM oraz kamerą 
2.0 Mpix a także czujnik ruchu pozwalający na 
zmianę utworów jednym ruchem.

•  aparat 2.0 Mpix
• połączenia video
• Shake Control®
• odtwarzacz Mp3

Sony Ericsson S312
Bezproblemowe nagrywanie filmów video, 
łatwe udostępnianie zdjęć i wszystko, czego 
potrzebujesz do dobrej organizacji.

•  wyświetlacz 2,2” z paletą 262 tys. kolorów
• aparat fotograficzny 2.0 Mpix
• odtwarzacz Mp3
• animowane tapety

Sony Ericsson G705
Elegancki nieduży slider. Posiada wiele 
przydatnych funkcji, czyli A-GPS, Wi-Fi, HSDPA 
oraz aparat 3.2 Mpix.

• aparat fotograficzny 3.2 Mpix
• GPS z A-GPS
• czujnik ruchu
• Wi-Fi

Sony Ericsson Elm
Telefon z serii Green Heart. Telefon posiada A-GPS  
z możliwością oznaczenia geograficznego  
do zdjęć, funkcję rozpoznawania muzyki oraz funkcję 
redukcji szumów otoczenia podczas rozmowy.

• aparat 5.0 Mpix z funkcją wykrywania twarzy
• A-GPS, Wi-Fi
• łatwy dostęp do portali społecznościowych
• funkcja Track ID – rozpoznawanie muzyki

5.0

2.0
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Specjalne

Znajdziesz tutaj telefony stworzone z myślą o określonej grupie odbiorców  

i ich potrzebach. Mogą to być urządzenia skierowane do sportowców lub osób  

pracujących w trudnych warunkach – odporne na brud i wstrząsy, bądź telefony  

dla seniorów ułatwiające im korzystanie z telefonii mobilnej, dzięki dużym klawiszom 

oraz czytelnemu wyświetlaczowi.

Emporia v35 Elegance
Nowa Emporia Elegance wyjątkowo trafnie 
spełnia oczekiwania konsumenta, co do łatwej 
komunikacji.

• łatwość obsługi
• duże klawisze 
• szeroki wyświetlacz z czytelnymi literami
• główne funkcje wybierane bocznymi 
przyciskami

Emporia v20 Talk
Emporia Talk jest telefonem idealnym dla osób, 
które chcą najzwyczajniej porozmawiać.

• donośny głośnik i dzwonek
• duże i czytelne litery na szerokim ekranie
•  duże klawisze z wyczuwalnym potwierdzeniem 
naciśnięcia

• łatwe i proste funkcje

Fonek A88  
niebieski/różowy
Idealny telefon dla Twojego dziecka.

• pełna kontrola rodzicielska
• bezpieczny dla dziecka
• dziecinnie prosty w obsłudze
• system antykradzieżowy

Maxcom MM500BB
Telefon wygodny w obsłudze.

• duże klawisze i czytelny wyświetlacz
•  programowalne przyciski szybkiego wybierania 
• latarka
•  świetlne powiadomienie o połączeniu 
przychodzącym 

Myphone 1050
Telefon wygodny dla każdego.

• duże klawisze z wyraźnym opisem
•  czytelny wyświetlacz z dużymi cyframi
• przycisk alarmowy SOS 
• radio

Nokia 8800 Gold Arte
To niezwykle elegancki telefon komórkowy, 
przeznaczony dla tych, którzy cenią finezję.

• finezyjny wygląd
•  pamięć wewnętrzna  
o pojemności 4 GB

• szybka transmisja danych
• aparat fotograficzny 3.2 Mpix

3.2

Play poleca
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Specjalne

Samsung B2100 Solid
Upadek w błoto, uderzenie o skałę czy też pełne 
zanurzenie w wodzie – ten telefon wytrzyma 
każdą z tych ciężkich prób.

•  odporność na wilgoć, urazy mechaniczne 
i zabrudzenia

• kamera 1.3 Mpix
• latarka
• radio FM

Samsung B2710 Solid
Telefon dla osób oczekujących najwyższej 
wytrzymałości i niezawodności w prawdziwie 
ekstremalnych warunkach.

•  odporność na wilgoć, urazy mechaniczne 
i zabrudzenia (klasa odporności IP67)

•  kamera 2.0 Mpix
•  latarka, krokomierz, kompas
•  funkcja redukcji szumu z otoczenia 
poprawiająca jakość połączeń

Samsung B5722 Duoz
To pierwszy tak intuicyjny i atrakcyjny telefon 
obsługujący dwie karty SIM.

•  obsługa dwóch kart SIM jednocześnie
• duży dotykowy ekran 2,8”
• aparat fotograficzny 3.2 Mpix
• bateria o dużej pojemności

Samsung C6112 Duoz
Charakteryzuje się eleganckim wyglądem 
i wyrazistym wykończeniem.

•  praca z dwiema kartami SIM równocześnie
• aparat fotograficzny 2.0 Mpix
•  obudowa tego slidera  
ma zaledwie 16,5 mm grubości

•  duży ekran TFT o przekątnej 2,4”  
i 262 tys. kolorów

Samsug E2370 Solid
Ekstremalnie długi czas czuwania baterii 
– 1600 godzin, latarka oraz odporność na 
zachlapania i uszkodzenia pozwala nam używać 
tego telefonu nie tylko na co dzień.

• odporność na kurz i wodę
• bateria o bardzo dużej pojemości 2000 mAh
• kamera VGA
• latarka

Samsung C5212 Duoz
Model C5212 wyposażony w dwa gniazda kart 
SIM łączy wygodę korzystania z dwóch numerów 
telefonów w jednym urządzeniu.

• praca z dwiema kartami SIM równocześnie
• przycisk przełączania pomiędzy kartami SIM
• odtwarzacz Mp3
• czytnik kart pamięci microSD

Samsung D980 Duoz
Dotykowy wyświetlacz, łączący wygodę 
dwukartowego rozwiązania z eleganckim 
i nowoczesnym designem telefonu.

•  możliwość używania dwóch kart SIM 
jednocześnie

• aparat fotograficzny 5.0 Mpix
•  duży (2,6”) dotykowy wyświetlacz  
z paletą 262 tys. kolorów

• czytnik kart pamięci microSD

Sony Ericsson Jalou
Przyciągaj uwagę, jak nigdy dotąd, dzięki 
Sony Ericsson Jalou. Elegancki składany 
telefon przypominający oszlifowany diament, 
inspirowany drogocennymi kamieniami.

• aparat 3.2 Mpix
• zewnętrzny wyświetlacz OLED
• kobiecy design
• funkcja lusterka

1.3

3.2 1.3

2.0
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Reklama Emporia

htc.com

awsze w dobrym towarzystwie
Twoi Przyjaciele są wszędzie? Teraz możesz być z nimi zawsze, kiedy tylko chcesz 

– we wszystkich miejscach jednocześnie. Dzięki HTC Friend Stream śledzisz Facebook©, 

Twitter™ i Flickr® na jednym ekranie! I jednym ruchem aktualizujesz swoje wpisy 

we wszystkich serwisach. 

Tyle do odkrycia…
W bazie Android Market™ znajdziesz tysiące aplikacji i gier do HTC Wildfi re,

a codziennie dochodzą nowe! Dzięki funkcji „podziel się” szybko powiadomisz

znajomych o swoich odkryciach. Twój smarfton zaskoczy Cię jeszcze niejeden

raz, np. inteligentnym dzwonkiem, który doskonale wie, kiedy milczeć…

Znajomi w zasięgu kliknięc
Twój telefon wie wszystko o Twoich bliskich. Kiedy ktoś z nich dzwoni,

wyświetla na ekranie nie tylko jego zdjęcie i najnowsze wpisy, ale podpowie teżż

datę zbliżających się urodzin. A Twoja książka adresowa pomoże Ci sprawdzićć

całą komunikację z wybraną osobą w mgnieniu okaa!
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Prawo do błędu w druku zastrzeżone.

Zapraszamy do naszych salonów  

oraz na www.playmobile.pl

P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa


