
Motorola E398
Motorola E398 je pravý multimediální telefon. 

V mobilu klasické konstrukce se skrývá navíc 
například přehrávač MP3 se stereo výstupem. 

Hudbu lze poslouchat jak přes sluchátka, tak přes velmi dobré 
reproduktory. Zvuk je kvalitní a také dostatečně hlasitý.

Hudebně je zaměřená také funkce Klubová světla. Princip 
je jednoduchý – jakmile telefon zaznamená v okolí jakýkoli 
zvuk, začne v jeho rytmu blikat klávesnice, displej i boční di-
ody. Zábavu si můžete užít i s několika javovými hrami, potěší 
také velmi kvalitní vyzvánění.

Vyfocené snímky i soubory MP3 můžete ukládat na paměťo-
vou kartu, která je ukryta pod baterií.

Z klasických funkcí nabídne Motorola E398 telefonní se-
znam, do kterého můžete uložit až tisíc vícepoložkových zá-
znamů, vyhledávání je ale možné jen pomocí prvního znaku. 
Při psaní SMS lze využít slovník iTap a u textovek vás možná 
trochu potrápí pomalé reakce mobilu. Kromě SMS jsou pod-
porovány i MMS a e-mail. S počítačem mobil propojíte kabe-
lem USB nebo přes Bluetooth.

Motorola
E398
plusy a minusy

+ špičkový displej, kvalitní stereofonní zvuk, paměťová karta
- pomalé reakce, vyhledávání jen podle prvního znaku, slovník iTap zkracuje zprávy

cena a základní parametry

odhadovaná cena 10 000 Kč
   
rozměry a hmotnost telefonu 108 × 46 × 21 mm | 110 g
barevný displej 65 tisíc barev, aktivní
   
pohotovostní doba 210 h doba hovoru 560 min
uživatelská paměť 4,8 MB americká síť 1 900 MHz +

paměť na čísla v telefonu 1000 vícepoložkový seznam +

vícehlasé vyzvánění + odlišení volajících zvoněním +

paměť na příchozí SMS + rychlé psaní SMS v češtině iTap
zprávy MMS + e-mailový prohlížeč +

kalendář, úkolovník + - diktafon -

digitální fotoaparát v telefonu GPRS třída 10 (4/2)

konkurenti

Siemens SX1, Nokia 6230, Sony Ericsson K700i

další informace

kompletní přehled parametrů telefonu: viz strana 127
články v Mobilitách: 9/04
další informace najdete na webu katalog.mobilmania.cz

hodnocení telefonu výborný (83 %)

dokoupitelné originální příslušenství
handsfree nabíječka

+ osobní + do autozapalovače + pevná do auta + Bluetooth + cestovní + stolní + do auta
kabel ostatní

- sériový + pro port USB - pouzdro - výměnné kryty - přehrávač MP3 + rádio - fotoaparát

» Detaily: klávesnice je mírně vystouplá a pohodlně se ovládá 

» Zajímavé displeje: úvodní displej • hlavní nabíd-
ka • psaní SMS zprávy

» Zajímavé displeje: pohled do kalendáře • nasta-
vení Klubových světel • přehrávání MP3

» Detail: nad čočkou fotoaparátu je malé zrcátko

dětistylfoto hudba zábava práce senioři technoidi

fotka z mobilu

» Detail: mezi ovladacími prvky nechybí tlačítko 
pro rychlý přístup do t-zones

Motorola katalog mobilů
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