
Telefon Nokia 5210 má 
zvýšenou odolnost proti 
pádům a povětrnostním 
vlivům. Stejně jako jeho 

současný následník 5100 je ur-
čen pro outdoorové aktivity.

Design

Kryt telefonu je pryžový, 
odolný, dělí se na horní 
a spodní část. Otvory pro 
sluchátko a mikrofon jsou 
pokryty membránou, která je 
sice prodyšná, ale nepropust-
ná pro vodu a vlhkost. Jedinou 
částí, kde je nutný přístup k ži-
vé elektronice, je konektor pro 
nabíječku a handsfree, a ten je 
chráněn pryžovou čepičkou.

Displej je velice malý, pod-
světluje jej ale silné světle-
oranžové světlo. Tlačítka 
klávesnice rovněž nejsou nijak 
rozměrná, dobře se ale na nich píše.

Telefonování a zprávy

Do paměti telefonu se vejde 250 
jmen, ke každému ale pouze jedno 
číslo. Jména můžete dělit do pěti 
skupin, telefon disponuje časový-
mi vyzváněcími profily. Při psaní 
textových zpráv lze použít český 
slovník T9, SMS lze ukládat pouze 
na kartu SIM.

Plánování času a internet

Pro organizaci času je k dispozi-
ci klasický kalendář a úkolovník, 
dále nezvyklý plánovač tréninků. 
K počítači lze telefon připojit pro-
střednictvím infračerveného por-
tu, v mobilu je k dispozici pouze 
klasický vytáčený WAP.

Zhodnocení

Telefon patří do starší generace No-
kií, jeho funkce jsou ale zajímavé i dnes.

Jestliže Nokie 5100 a 5210 
nabízejí pouze zvýšenou 
odolnost, Nokia 6250 je 
už skutečný obrněnec – 

přežije téměř cokoli.

Design

Odolné telefony nepatří mezi 
designové lahůdky a jinak 
tomu není ani u Nokie 6250. 
Na pohled vás velký, těžký a pry-
žovými nárazníky vybavený mo-
bil asi nezaujme. Displej má roz-
lišení 96 × 60 bodů, vejde na něj 
až pět řádků textu a je samozřej-
mě černobílý. Telefon byl totiž 
uveden už před několika lety.

Telefonování a zprávy

Do adresáře se vám povede ulo-
žit pět set čísel, seznam je více-
položkový. Jako u ostatních Nokií, 
i zde naleznete vyzváněcí profily, vyzváně-

ní je však poměrně tiché. Pro rychlé 
psaní SMS je k dispozici český slov-
ník T9, do paměti telefonu uložíte 
úctyhodných 150 zpráv. 

Plánování času a internet

Manažeři na stavbách jistě ocení 
přítomnost kalendáře s kapaci-
tou 220 položek, který je možno 
synchronizovat s počítačem. Sa-

mozřejmostí je budík a kalkulačka. 
Mezi lahůdky patří hlukoměr, který 

umí hlasitost sluchátka přizpůsobit 
úrovni okolního hluku.

Nokia 6250 má hardwarový mo-
dem i infraport, chybí však GPRS. 
Java rovněž není podporována.

Zhodnocení

Nokia 6250 nabízí rozumný standard 
funkcí, nejdůležitější je ale odolnost. 

Můžete s ní do bláta, do sněhu – a po-
tom mobil třeba umyjete pod tekoucí vodou.

odolný telefon nižší třídy Ceny

běžná cena 5 405 Kč Oskar 6 977 Kč
Eurotel 6 495 Kč Eurotel (dotovaná) 2 495 Kč
T-Mobile 6 999 Kč Eurotel (dotovaná) 2 499 Kč
Eurotel Go 8 495 Kč T-Mobile Twist 6 999 Kč

Plusy a mínusy

+ zvýšená odolnost, infraport, 
vestavěný teploměr 

- jednopoložkový seznam, špatně vyřešený vypínač telefonu, 
absence GPRS

Jak si stojí

Další informace

Kompletní přehled parametrů telefonu: viz strana 118
Články v Mobilitách: 3/02
Články na www.mobilmania.cz:  101814
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Ceny

běžná cena 14 190 Kč

Plusy a mínusy

+ vysoká odolnost, automatická regulace hlasitosti podle hluku 
v okolí, infraport, synchronizace s PC 

- tiché vyzvánění, design, 
způsob vkládání SIM

Jak si stojí

Další informace

Kompletní přehled parametrů telefonu: viz strana 119
Články v Mobilitách: 12/00
Články na www.mobilmania.cz:  782
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velmi odolný telefon do nejhoršího prostředí
Nokia 6250
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