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Fehér Nokia Lumia 610 először a Vodafone-nál 

 

Az igényes kialakítású és nagyon kedvező árú Nokia Lumia 610 Windows Phone operációs 

rendszerrel május 24-től már megvásárolható a Vodafone üzleteiben. A legfrissebb 

Windows Phone szoftverrel ellátott telefon képes a wifi-kapcsolat megosztására, 

különlegessége pedig – mely később a Lumia portfolió minden tagjánál elérhetővé válik – 

hogy a készülék képernyőjét lefelé fordítva a telefon néma üzemmódba áll át. A Nokia új 

okostelefonja fehér színben a hazai mobilszolgáltatók közül elsőként a Vodafone-nál lesz 

elérhető, de természetesen elegáns fekete színben is megvásárolható. 

 

A dizájnos Nokia Lumia 610 igazán pompás és kényelmes kialakítású külsője 3,7 

hüvelykes, WVGA felbontású (800x400 képpont) kijelzővel várja felhasználóit.  A 

képernyőn megjeleníthető fényképek 5 megapixeles, autofókuszos kamerával készíthetők 

el, a videók pedig VGA felbontásban (640x480 képpont) forgathatók le.  

 

A People Hub-nak köszönhetően nagyon egyszerű a barátokkal való kapcsolattartás, 

hozzáférhető az összes közösségi oldal, illetve egy helyen megtalálhatók a mobil, e-mail, 

Facebook, Twitter és Linkedin névjegyek is.  

 

A Nokia Lumia 610-ben elérhető a Microsoft Office alkalmazás, amellyel a Word, az Excel 

és a PowerPoint fájlok nemcsak megtekinthetők, de szerkeszthetők is. A készülékben a 

OneNote is megtalálható, amely jegyzetek, ötletek, képek és hanganyagok rögzítésével 

könnyíti meg a diákok vagy dolgozók életét. További könnyebbség, hogy a különböző 

fájlok és jegyzetek a Microsoft ingyenes internetes tárhelyével, a SkyDrive-val 

szinkronizálhatók, így aztán egy asztali számítógépen is szerkeszthetővé válnak. 

  

A mobil gyors működéséről egy 800 MHz-es processzor gondoskodik, a belső tárhely 8 

GB, mely 256 MB RAM-mal társul.  

 

Különlegesség még, hogy a jól ismert Nokia Térképek és Nokia Autóval alkalmazások 

kiegészülnek a Nokia Közlekedéssel, amely a tömegközlekedéssel utazóknak nyújt 

segítséget.  A Windows Phone Piactérre látogatva pedig további több ezer program közül 

választhat a felhasználó. 

 

A Nokia Lumia 610 Mátrix 7 tarifával már 1 forintért elérhető a Vodafone 

márkaboltjaiban.  
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