MOTO Q Q9h

MOTO Q9h je mobilní telefon, který ovládá operační systém Windows Mobile. Výsledkem je
poněkud lepší ovládání a širší výběr funkcí telefonu.

Zkratky:
Představení • Nejzajímavější funkce • Technické parametry

Představení
Oficiální představení Q9 bylo v únoru 2007. V české republice se oficiálně prodával od září
2007.

OTO Q9h je mobilní telefon, který ovládá operační systém Windows Mobile. Výsledkem je
poněkud lepší ovládání a širší možnosti funkcí tohoto telefonu. Disponuje vestavěným
prohlížečem Opera, editor nebo prohlížeč příloh a rozpoznání zvuků. Q9 má souborový
manažer jak ho známe z Windows na počítači, diktafon a v neposlední řadě antivirový program,
který chrání Váš telefon před havětí z internetu.

Díky přehrávači Windows Media máme přístup k několik stovkám hudebních knihoven, do
telefonu pak funguje paměťová karta do 2 GB.

Nejzajímavější funkce
Opera

vestavěný prohlížeč webových stránek
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Windows Media
aplikace na přehrávání zvuků a videozáznamů. měl by přehrát i DivX filmy.

Kalendář
pro zaznamenávání důležitých událostí a plánování schůzek a úkolů.

Activesync
Pro synchronizaci kontaktů, kalendáře, multimédií, emailů. Funguje pouze u verze od 4.5.0

Diktafon
U Motorol ne příliš častá funkce.

Windows Live Messenger
Pro komunikaci přes program rozšířený na počítačích podobně jako ICQ.

Technické parametry
Vzhled
barva

černá

rozměry

118 x 67 x 11.7 mm

hmotnost
objem
displej
rozlišení

134 g
85 cm3

hloubka barev
klávesnice
Výkon
pásma
paměť
vnitřní paměť
telefonní seznam
paměťová karta

65 tisíc barev, TFT
QWERTZ

320 x 240 bodů

GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
256 MB
využívá vnitřní paměť
karta microSD do 2GB
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baterie
pohotovostní doba
do 380 hodin
délka hovoru
připojení

?

Bluetooth
USB
datové technologie
EDGE a HSDPA 3.6
Software

A2DP a AVRCP stereo
MicroUSB 2.0

do 390 minut

operační systém
Windows Mobile 6
webový prohlížeč
Opera 6
Multimédia
fotoaparát
rozlišení
přídavné funkce
kamera
rozlišení
?
snímků za sekundu
reproduktory
podpora médií
obrázky

2 Megapixely, 1600 x 1200 bodů
blesk

30 fps
duální stereo reproduktory
BMP, GIF, JPEG, PNG

zvuky
AAC, AAC+, AMR, MIDI, MWA, MP3, WAV
videa
H.263, H.264, MPEG4, WMV
snímků za sekundu
30 fps
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