
Continut pachet

Dispozitiv

Incarcator incarcare rapida

Cablu USB

Mini-Surubelnita

Folie protectie

Manual introducere

Continutul pachetuui si imaginile pot diferi in functie
 de regiune.

Schema dispozitiv

Pentru a porni dispozitivul apasati si tineti apasat 
butonul de pornire pentru cateva secunde

Mufa Jack casti
Difuzor

Senzor proximitate Camera frontala

Buton pornire

PTT
Volum +/-

Microfon

Port USB

CameraSOS

Touch screen

Schema dispozitiv

Blitz spate

Camera spate

Senzor amprenta

NFC

Difuzoare stereo

Accesorii

Incarcator rapidCablu USB Mini-surubelnita

Instalare corecta card de memorie si SIM

card microSD

Cartela Micro-SIM 1/2

Instalare cartela dual Micro-SIM si cardul microSD card.

Dessurubraticapacul de pe spate folosind surubelnita din pachet
Introduceti cartela SIM
Introduceti cardul microSD (optional)
Puneti la loc capacul si insurubrati la loc cu putina 
putere folosind surubelnita din pachet

Baterie

Inainte de prima utilizare trebuie sa incarcati bateria

Puteti  verifica stadiul bateriei in coltul drept-sus al ecranului

Acest dispozitiv suporta incarcare wireless
S60/S60 Lite poate sa primeasca curent de pana 
la 5V/1A prin incarcarea wireless

Instructiuni de siguranta

Folositi doar baterii autentice DOOGEE special concepute pentru modelul 
dvs de telefon. Bateriile incompatibile pot cauza daune telefonului dvs. sau 
va pot rani.
Niciodata nu depozitati bateria sau telefonul in locuri calde precum in 
cuptorul cu microunde, radiatoare sau la razele soarelui. Bateria poate 
exploda cand este expusa la caldura 

Generalitati
Caracteristi generale

Display
Culoare
Sistem de operare
Procesor
GPU
RAM
ROM
Baterie

camera principala

camera frontala

Conexiune (I/O)

Alte caracteristici

Imagine

Dimensiuni
Inaltime
Latime
Grosime

Standarde IP68

Semnificatia indicativului IPS : Primul număr face referire la protecţia 
împotriva prafului. Cel de-al doilea se referă la protecţia impotriva apei. 

. 6 = Protecţie totală impotriva prafului. Praful nu va intra în dispozitiv. 

. 8 = Echipamentul este total protejat contra imersiei continue în apa la 
o adancime de pana la 1.5m si pe o durata maxima de 30 de minute

Rezitenta la soc 
Soc usor cu suprafete mai moi, nu rezista la soc cu suprafete tari daca 
atinge ecranul

Model: S60 Model: S60 Lite
5.2" FHD IPS
Black/ Gold / Silver
Android 7.0
MT6750T
mali-T860
4GB RAM
32GB ROM
5580mAh, 12V /2A

MODEL: S60

S60 Lite: 16MP




