
manažerský telefon bez stylových výstřelků

Alcatel 
One Touch 715



Alcatel One Touch 715 (často se setkáte 
se zkratkou OT 715) se prezentuje 
jako telefon určený především k práci, 
čemuž nasvědčuje jak obrovský tele-

fonní seznam, kalendář a úkolovník, tak třeba 
datový kabel v základní výbavě. 

Design

Vzhled telefonu je poměrně ojedinělý. Mobil 
je totiž docela hranatý, plastové kryty působí 
kovově a design vůbec jako by vypadl z konce 
minulého století. Horní stranu telefonu za-
bírá otvor pro poutko a obrovský infraport, 
na spodní umělecky zkosené části je schován 
mikrofon.

Horní polovinu telefonu zabírá výjimeč-
ně velký displej, který je bohužel černobílý. 
V rozlišení 100 × 150 bodů zvládne zobrazit 
několik odstínů šedi a až deset řádků textu. 
Modré podsvětlení je rovnoměrné a vysoce 
kvalitní, za světla zvyšuje kontrast speciální 
fólie. Klávesnice ničím nepřekvapí, je prostě 
standardní, řada funkcí se ovládá pětisměrným 
joystickem. 

Vzhled telefonu můžete do jisté míry upra-
vit nastavením statického či animovaného ob-
rázku na pozadí, případně změnou velikosti 
písma v menu.

Telefonování

Jako telefon manažerské třídy se OT 715 pyšní 
obrovským telefonním seznamem. Má kapa-
citu 800 míst a ke každému jménu je možno 
uložit až třiadvacet položek. V tomto mega-
seznamu bohužel nelze vyhledávat jinak než 
pomocí prvního písmene.

Výhodou je možnost synchronizace s Micro-
soft Outlookem, přičemž se správně přená-
šejí i české znaky. Nedostatkem ovšem je, že 
některé české znaky není možno z klávesnice 
zadat, a telefon je navíc neumí správně řadit.

Marně budete hledat klasické skupiny vola-
jících, OT 715 však nabízí uživatelské telefonní 
seznamy, jejichž účelem je zpřehlednit adre-
sář. Speciální vyzvánění i obrázek lze přiřadit 
k jednotlivým číslům, Alcatel bohužel nepod-
poruje vyzváněcí profi ly.

Vyzvánění je podobně jako u starších mo-
delů 511 a 512 vícehlasé. Pomocí přilože-
ného programu si navíc můžete z počítače 
nahrát další vyzvánění, například ve formá-
tu MIDI. Klasikou mezi Alcately je hlasité 
hands free.

Textové a jiné zprávy

I když klávesnice není úplně nejpohodlnější, 
textové zprávy se s ní dají psát bez překlepů. 
Bohužel nemůžeme pochválit slovník Zi pro 
rychlé psaní SMS. Oproti rozšířenější techno-
logii T9 je jeho kvalita o hodně horší. Alcatel 

dokáže psát dlouhé textové zprávy, neodpo-
čítává ale napsané znaky ani počet zpráv. Tele-
fon zvládá rozšířené textovky EMS a do textu 
lze vložit smajlík, obrázek i melodii. Vzhle-
dem k obrovské kapacitě telefonního seznamu 
docela překvapuje absence klasické paměti pro 
textové zprávy, k dispozici je jen archiv, do 
kterého lze přečtené SMS přesunout.

Plánování času

Kalendář je předimenzován obdobně jako 
telefonní seznam. Vejde se do něj až nepřed-
stavitelných tisíc schůzek a šedesát úkolů. Pře-
pínat lze mezi denním, týdenním a měsíčním 
pohledem. Do kalendáře je možné zadat tři 
typy položek: schůzku, narozeniny a připo-
menutí telefonátu se všemi běžnými údaji. 
K úkolu patří termín splnění, upomínka a po 
dokončení jej lze odškrtnout. Díky synchroni-
zaci dat se stolním počítačem jsou organizační 
funkce v telefonu dobře využitelné. Nabídku 
doplňuje jednorázový i opakovaný budík.

Mobilní internet

Telefon podporuje datové přenosy GPRS (4 + 
2 timesloty). Podařil se wapový prohlížeč, na 
e-mailový klient ale Alcatel zapomněl, hodila 
by se i podpora Javy. S počítačem můžete tele-
fon propojit infraportem či standardně dodá-
vaným datovým kabelem; Bluetooth chybí. 

Zhodnocení

Alcatel One Touch 715 je telefon vhodný pro 
uživatele, kteří telefon využívají především 
k práci a nepotřebují k tomu žádné stylové 
výstřelky. Sáhnou po něm jistě i „technoidé“, 
kteří nejsou ochotni investovat do telefonu 
zbytečně moc a jde jim především o funkce.

Klávesnice má trochu vysoký zdvih Telefon lze pověsit na poutko

Výborně organizuje čas, 
podporuje datové funkce

Ceny

běžná cena 6 072 Kč 

Plusy a mínusy

+ velmi pevná konstrukce, velká kapacita adresáře a diáře, 
netradiční design 

- chybí paměť pro SMS, vyhledávání v seznamu jen podle prvního 
znaku, kabel není pro port USB

Jak si stojí

Další informace

Kompletní přehled parametrů telefonu: viz strana 117
Články v Mobilitách: 2/03
Články na www.mobilmania.cz:  104264
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