Nokia 7370
Warm Amber

Coffee Brown

Volledige specificaties
Werkfrequentie

•

EDGE tri-band GSM 900/1800/1900

Formaat

•
•

Gewicht: 104g
Afmetingen: 88 x 43 x 23 mm, 73 cc

Scherm en gebruikersinterface

•
•
•
•

QVGA-kleurenscherm met 262.000 kleuren en 240 x 320 pixels
Recentste Series 40-gebruikersinterface
5-richtingstoets, 2 functietoetsen, toets Versturen en Beëindigen, Cameratoets, Volume-/Zoomtoets
Speciale toets voor liggende videocameramodus

Imaging

•
•
•
•
•
•

Geïntegreerde 1,3-megapixelcamera met liggende cameramodus over het volledige scherm en max.
8x digitale zoom
Zwart/wit, sepia, negatief en sequentieel
Opgeslagen foto's gebruiken als screensavers
Videorecorder & -speler
Ondersteunde bestandsindelingen: JPEG, GIF, EXIF, WBMP, BMP, MBM, PNG
MPEG-video afspelen en streamen

Multimedia

•

•
•
•
•

Visual Radio: luister naar muziek en geniet van de interactie met je favoriete radiozenders
- Ontdek welke song gedraaid wordt en wie de zanger is, en kom nog meer informatie over de artiest
te weten
- Neem deel aan wedstrijden en enquêtes en stem voor je favoriete songs
- Download de songs die je aankoopt rechtstreeks op je telefoon
Digitale muziek ondersteund voor de volgende mediatypes: MP3, AMR, MIDI
Video-indelingen: H.263 video, MPEG-4
FM-stereoradio met geïntegreerde 3D stereoluidsprekers
Geïntegreerde muziekspeler voor MP3/AAC/M4A-indelingen

Geheugenfuncties

•

10 MB intern geheugen

Messaging

•
•
•
•

Uitwisseling van multimediaberichten: MMS om video's en foto's met AMR-spraakclips te creëren, te
ontvangen, te bewerken en te versturen
E-mail: ondersteunt de protocollen SMTP, POP3, IMAP4 en APOP. Ondersteuning voor bijlagen (jpeg-,
3gp-, MP3-, .ppt-, .doc-, xls- en .pdf-bestanden bekijken)
Tekstberichten: ondersteuning voor aaneengeschakelde SMS, uitwisseling van beeldberichten, SMSdistributielijst
Contacten met Presence-informatie: je kan de status van je vrienden controleren voordat je ze belt

Games

•

Phantom Spider Evolution

Java™ Applicaties

•
•

Java™ MIDP 2.0
Visual Radio, wereldklok, maatconverter, converter, email 3, translator

Beltonen

•

Ondersteunde bestandsindelingen: videobeltonen, MP3, AAC, 64-stemmige polyfone MIDI-beltonen

Connectiviteit

•
•
•
•

Pop-Port™-interface naar USB
Bluetooth
Synchronisatie op afstand Over-The-Air (OTA) met SyncML
Lokale synchronisatie met PC via PC Suite

Browsing

•
•

WAP* 2.0, xHTML/HTML multi-modus browser
OMA Digital DRM 1.0 - inclusief Forward Lock voor inhoudsbescherming, gecombineerde levering,
afzonderlijke levering en superdistributie

Gegevensoverdracht

•
•
•
•

EDGE*: klasse B, multislot klasse 10
GPRS: klasse B, multislot klasse 10
HSCSD (high-speed circuit-switched data)*
* Opgelet: deze diensten vereisen netwerkondersteuning

Digitale Diensten

•
•

Diensten voor videostreaming
Exclusieve gebruikersinterfacethema's

Spraakfuncties

•
•
•

Spraakgestuurde nummerkeuze
Spraakrecorder
Geïntegreerde handenvrije luidspreker

Energiebeheer

•
•
•

Batterij; BL-4B
Spreektijd: tot 4uur
Stand-by tijd: tot 270uur

