
NIEUW

DELEN
Versleep bestanden tussen de LifeDrive mobile manager
en een computer. Met behulp van Wi-Fi

®
- en Bluetooth

®
-

technologie kunt u draadloos bestanden uitwisselen 
met andere compatibele computers, of toegang krijgen
tot de server van uw bedrijf.

1,3

GENIETEN
Het is een draagbare multimediaspeler. U kunt
foto's en voor verscheidene uren aan video's
bekijken, en zelfs muziek beluisteren terwijl u in
andere toepassingen werkt.

➜

➜

FILES

BLUETOOTH
®

& WI-FI
®

Draadloos toegang 
tot e-mail en Internet 
via uw mobiele
telefoon of een Wi-Fi

®
-

toegangspunt.
1

www.palmone.com/europe/lifedrive

Met de LifeDrive
™

mobile manager van
palmOne heeft u uw digitale wereld binnen
handbereik. Een laptop is niet nodig.

WIRELESS

HARDE SCHIJF 
VAN 4 GB

4

Duizenden documenten,
presentaties en foto's, voor
jaren aan e-mails en voor
tientallen uren aan muziek en
video's kunnen gelijktijdig
worden opgeslagen, en zelfs
dan houdt u nog ruimte over.

4 GB

1. Alleen in gebieden met dekking van een draadloze service. Voor Bluetooth-functionaliteit is een compatibele mobiele telefoon met Bluetooth-
functionaliteit vereist, evenals abonnementen op de dataservices van een mobieleserviceprovider en een ISP (apart verkrijgbaar).  ❚2. Macintosh biedt
voor PowerPoint alleen weergaveondersteuning.  ❚3. Mogelijk is een VPN-client vereist (apart verkrijgbaar).  ❚4. 3,85 GB beschikbaar.

De wereld van vandaag wordt steeds

digitaler en iedereen heeft andere

behoeften. Daarom biedt palmOne u de

keuze uit een uitgebreide reeks

handhelds, smartphones en mobile

managers. Sinds we in 1996 de

handheldcategorie uitvonden, maken er 

al meer dan 30 miljoen mensen gebruik 

van palmOne-producten voor het

bijhouden en ordenen van hun gegevens

en voor andere mobiele zaken.

EEN OPLOSSING

VOOR IEDEREEN

Aan u de keuze

❚ 32 MB 1 aan permanent flash-geheugen en
SD/MultiMediaCard-uitbreidingssleuf

❚ Ingebouwde draadloze Bluetooth®-technologie
❚ Extra scherp kleurenscherm met hoge resolutie
❚ Werk met Word-, Excel- en PowerPoint® 2-

bestanden, synchroniseer met MS Outlook 3 en
geniet van foto's, filmpjes en MP3-muziek 4

❚ Heel veel geheugen voor afspraken, adressen en
extra software

❚ Geniet van foto’s en MP3-muziek 4

❚ SD/MultiMediaCard-uitbreidingssleuf

❚ 256 MB 5 aan permanent flash-geheugen en
SD/MultiMediaCard-uitbreidingssleuf

❚ In Drive Mode kunt u handheldbestanden en -
mappen openen op een willekeurige pc of Mac

❚ Hogeresolutie kleurenscherm van 480 x 320
❚ Ingebouwde draadloze Bluetooth-technologie
❚ Werk met Word-, Excel- en PowerPoint 2-

bestanden, synchroniseer met MS Outlook 3 en
geniet van foto's, filmpjes en MP3-muziek

❚Gemakkelijk te configureren e-mail, kant en klaar
compatibel met POP-, IMAP- en MS Exchange 2003
Server-e-mail 

❚Compacte GSM/GPRS/EDGE wereldtelefoon9

❚Palm OS®-organiser
❚ Ingebouwde draadloze Bluetooth-technologie
❚Digitale VGA-camera voor het maken foto's en filmpjes
❚MP3-speler4 en webbrowser9

❚Verwisselbare batterij voor maximaal 6 uur
gesprekstijd of 12,5 dagen stand-bytijd

❚ 32 MB 6 aan geheugen en SD/MultiMediaCard-
uitbreidingssleuf

❚ Ingebouwde 1,2 megapixel-camera en
hogeresolutie kleurenscherm

❚ Ingebouwde draadloze Bluetooth-technologie
❚ Werk met Word- en Excel-bestanden,

synchroniseer met MS Outlook 3 en geniet van
foto's, filmpjes en MP3-muziek 4
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1. 26 MB beschikbaar. ❚ 2. Macintosh biedt voor PowerPoint alleen weergaveondersteuning. ❚ 3. Alleen voor pc. ❚ 4. Uitbreidingskaart vereist, afzonderlijk verkrijgbaar
5. 215 MB beschikbaar. ❚ 6. 24 MB beschikbaar. ❚ 7. 3,85 GB beschikbaar. ❚ 8. Alleen in gebieden met dekking van draadloze services.Voor Bluetooth-functionaliteit is een
compatibele mobiele telefoon met Bluetooth-functionaliteit vereist, evenals abonnementen op de dataservices van een mobieleserviceprovider en een ISP (apart
verkrijgbaar). ❚ 9. SIM-kaart en GSM-, GPRS-, of EDGE-serviceplan(nen) vereist voor telefonie- en dataservices. Deze zijn hierbij niet inbegrepen en afhankelijk van de
beschikbaarheid van operators voor uw mobiele netwerk. Een ISP is vereist voor e-mailtoegang.

❚4 GB7 schijfruimte met LifeDrive™ intelligent
bestandsbeheer en SD/MultiMediaCard-
uitbreidingssleuf

❚Hogeresolutiekleurenscherm van 480 x 320 met
liggende en staande modus

❚Wi-Fi® en Bluetooth ingebouwd 
❚Werk met Word-, Excel- en PowerPoint2-bestanden,

synchroniseer met MS Outlook3 en geniet van foto's,
video’s en MP3-muziek

❚Open uw zakelijke en persoonlijke e-mail (POP en
IMAP en MS Exchange® 2003 Server e-mail)8

UW DIGITALE WERELD

BINNEN HANDBEREIK

NIEUW

www.palmone.com/europe

U wilt graag 
allesbijelkaar

houden

WERKEN
Met het extra grote scherm werkt 
u comfortabel met e-mail en met alle
bestanden die compatibel zijn met 
Word, Excel en PowerPoint

®2
.

➜

INTELLIGENT
BESTANDSBEHEER

U wijst de bestanden 
en mappen toe en de
LifeDrive

™
mobile manager

doet de rest. Zo wordt het
synchroniseren van
bestanden zo automatisch of
flexibel als u maar wilt. 
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SPLINTERNIEUWE KLASSIEKER

DRAADLOZE E-MAIL 1

Overal ter wereld waar er GSM/GPRS/EDGE-netwerkdekking
is, heeft u toegang tot uw privé- en zakelijke e-mail.1

U kunt tevens bijlagen verzenden, ontvangen en bewerken.

COMFORTABEL WERKEN

Uw handen en ogen kunnen geen genoeg krijgen van het
heldere hogeresolutie scherm en het gebruiksvriendelijke
verlichte QWERTY/AZERTY-toetsenbord.

NOOIT MEER IN DE KNOOP

Via de ingebouwde Bluetooth®-technologie
kunt u communiceren met draadloze headsets,
carkits en andere Bluetooth-apparaten.

D
e Treo™ 650-smartphone

heeft draadloze 

e-mail en is zowel een

wereldtelefoon als een

Palm OS®-organiser. 1

U wilt graag
slimmer 

werken

KLEUR BINNEN
IEDERS HANDBEREIK

Een zeer betaalbare manier 
om uw waardevolste

informatie, foto's en muziek2 bij de
hand te houden. 

Geef er een persoonlijk tintje
aan door de achtergrond van

het scherm te vervangen door een
zelfgekozen foto of door uw
afspraken een kleurcode te geven.

Reisoplader

Harde beschermhoes
voor de Zire™ 72

Uitbreidingskaart
1 GB

Treo™-headset
met Bluetooth®

BLIJF OP KOERS

3D-kaarten en spraaknavigatie brengen 
u van deur tot deur.

HOUD UW ZAKEN 
OP ORDE

Open uw agenda, uw contactpersonen
en meer, zelfs wanneer u onderweg bent.

➜

➜

➜

➜

De Tungsten™ E2-handheld is een 
typische palmOne handheld. Hij heeft

een maximum aan productiviteitsverhogende
tools, verpakt in een elegant en chic ontwerp.
Dit is een nieuwe bestseller.

Voorzien van de geavanceerdste 
handheld-technologie, zoals Bluetooth®,

een extra scherp kleurenscherm, een
duurzame batterij en
een permanent
geheugen voor een
veilige opslag van uw
gegevens.

GESELECTEERDE ACCESSOIRES

➜

➜

Met de Tungsten™T5-handheld heeft 
palmOne mobiel werken opnieuw

uitgevonden. Werk aan uw bestanden waar en
wanneer u maar wilt. U hoeft enkel de Drive
Mode in te schakelen en de handheld aan te
sluiten op een willekeurige pc of Mac om aan
uw documenten te werken.

➜

GEMEENSCHAPPELIJKE KENMERKEN

GEBRUIK OFFICE-BESTANDEN: Bewerk en maak bestanden
die compatibel zijn met Word, Excel en PowerPoint®.4

BEHEERS UW INBOX: E-mail via een mobiele telefoon door
middel van de ingebouwde draadloze Bluetooth®-
technologie.5

➜

➜

➜

➜

NAVIGATIEOPLOSSINGEN

www.palmone.com/europe/tungsten

www.palmone.com/europe/zire

Wi-Fi®-kaart

Universeel draadloos
toetsenbord

Houderkit

uw weg vinden
U wilt graag

N
avigatieoplossingen van

palmOne™ helpen u alles op orde

te houden en nooit te verdwalen.

De oplossingen bestaan uit een

palmOne™-handheld of -smartphone

met een compleet GPS-

navigatiesysteem voor in uw auto

met software en kaarten, gemaakt

door toonaangevende bedrijven 

op het gebied van navigatie,

zoals ViaMichelin en TomTom.

GESELECTEERDE ACCESSOIRES

1. SIM-kaart en GSM-,GPRS-, of EDGE-serviceplan(nen) vereist voor telefonie- en dataservices. Deze zijn hierbij niet inbegrepen en afhankelijk van de
beschikbaarheid van operators van uw mobiele netwerk.

2. Uitbreidingskaart vereist, afzonderlijk verkrijgbaar
3. Alleen voor pc.

4. Macintosh biedt voor PowerPoint alleen weergaveondersteuning.
5. Alleen in gebieden met dekking van draadloze services.Voor Bluetooth-functionaliteit is een compatibele mobiele telefoon met Bluetooth-functionaliteit

vereist, evenals abonnementen op de dataservices van een mobieleserviceprovider en een ISP (apart verkrijgbaar). 

MEER OPSLAAN. MEER ZIEN.
MEER MOBILITEIT.

overal 
communiceren

U wilt graag 

NIEUW

U wilt graag een 
georganiseerd leven DE MULTIMEDIATOOL

VOOR SERIEUS PLEZIER

Maak foto's en videoclips2 met de 
1,2 megapixel-camera, luister naar muziek2

en beheer uw agenda en contactpersonen.

Gebruik bestanden die compatibel zijn 
Microsoft Word en Excel, synchroniseer met

Outlook3 en communiceer via e-mail door middel
van een compatibele Bluetooth®-telefoon.

➜

➜

www.palmone.com/europe/gps

www.palmone.com/europe/mobile-email
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