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เพลดิเพลนิกบัมลัตมิเีดยีไดทกุที่
โทรศพัท Philips รุน 292 มาพรอมกบัความมีสไตลและมัลตมีิเดยีที่ครบครัน เพยีบพรอมดวยคุณสมบตัเิดนมากมายอาทเิชน การเลน MP3 บนัทกึวิดโีอ

กลองถายรูปดจิิตอล มีจอแสดงผลขนาดใหญ ใชงานไดงายและพรอมใชในทกุที่

ดไูดสะดวกไมวาจะอยูท่ีใด

จอ TFT สี 262K ขนาดใหญเพ่ือภาพสีสดใส

เพื่อประสบการณมลัตมิเีดยีข้ันสงูสดุ

เลนและใชเสียงเรียกเขาแบบ MP3 เพ่ือสัมผสัพลงัเสียงที่ยอดเยี่ยม

ถายวิดโีอและเลนวิดโีอในรูปแบบ MPEG4 และ H263

กลองถายรูปดจิติอลในตวั

ชองเสียบการดหนวยความจาํ MicroSD สําหรับจดัเกบ็ขอมูล/หนวยความจาํพิเศษ
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รายละเอยีดเฉพาะ ไฮไลต

ขนาด

เสาอากาศ: เสาอากาศภายในเคร่ือง

รปูทรง: แบบบารโฟน

สขีองเครื่องโทรศัพท: สีดาํ

ขนาดของตวัเครื่อง: 106 x 49 x 9.8 มม.

น้ําหนักของตวัเครื่อง: 80 กรัม

ภาพ/แสดงภาพ

ขนาดจอในแนวทแยง (น้ิว): 2 นิ้ว

สขีองจอแสดงผลหลกั: 262K

เทคโนโลยีของจอแสดงผลหลกั: TFT

ความละเอยีด: 176 x 220 พิกเซล

ความสามารถการเช่ือมตอเครอืขาย

เครอืขาย GSM: 900, 1800 MHz

การรบัสงขอความ: SMS แบบตอเนื่อง (SMS ที่มีความยาว),

EMS / release 4, MMS, Multimedia Message Service,

ขอความมาตรฐาน (SMS,MMS), SMS ใหผูรับหลายราย, รองรับ

WAP OTA

บรกิาร:

SIM Toolkit / Release 99

Voice Codec: FR/EFR/HR

หยุดภาพน่ิง

กลองถายรปู: เสาอากาศภายในเคร่ือง

ซมูแบบดจิติอล: x4

ประเภทของเซนเซอรภาพ: CMOS

โหมดภาพ: แบบตอเนื่อง, โหมดกลางคืน, โหมดตั้งเวลาถาย

ภาพอตัโนมัติ

ความละเอยีดของภาพ: VGA (640x480), QVGA

(320x240), 120x160, 176x220

โหมดแสดงตวัอยางเอฟเฟกตพเิศษ: เฉดสีเทา, สีซเีปย, สี

เนกาทฟี, Blackboard, Whiteboard, Blue Effect, ภาพนนู,

Green effect, กลบัสี, รูปสเกต็ช

ความสมดลุแสง: อตัโนมัต,ิ ฟลอูอเรสเซนต, แสงกลางวัน,

ทงัสเตน, เมฆมาก, หลอดไส

คณุภาพของภาพ: ปกต,ิ ละเอยีด, ละเอยีดมาก

เลนภาพน่ิง

รปูแบบการบีบอดัภาพ: BMP, GIF (87a & 89a), JPEG

การบันทึกวดิโีอ

รปูแบบการบีบอดั: MPEG4, 3GP

ความละเอยีด (พกิเซล): 160x120

เสยีง

เสยีงเรยีกเขา: เสียงเรียกเขา MP3, Polyphonic (64 เสียง)

การเลนเสยีง

รปูแบบสญัญาณเสยีงท่ีใชได: AMR, Midi, MP3

การจบัสญัญาณเสยีง

การบันทึกเสยีง: มี, AMR

สื่อเกบ็ขอมลู

ความจขุองหนวยความจาํในตวั: 60 MB

ประเภทการดหนวยความจาํ: Micro Secure Digital (SD)

การจดัการหนวยความจาํ: สถานะหนวยความจาํ

สะดวกสบาย

ปุมและการควบคมุ: ปุมปอนขอมูลและเลอืกรายการ 4

ทศิทาง, ปุมเลอืก

การจดัการการโทร: คาโทรศัพท, การโอนสาย, เวลาสนทนา,

สายเรียกซอน, แสดงหมายเลขโทรเขา, การโทรฉกุเฉนิ, ปด

ไมโครโฟน, สายที่ไมไดรับ, การสนทนาพรอมกนัหลายสาย, สาย

ที่รับ

รปูแบบ/เวลา: นาฬกิาทั่วโลก

ใชงานงาย: โหมดแฮนดฟรี, ลอ็คปุมกด, ปุมเลอืก, การส่ันเตอืน

เกมสในตวัเครื่อง: 3

เกมสและโปรแกรม: นาฬกิาปลกุ, เคร่ืองคิดเลข, ปฏทินิ, ตวั

แปลงหนวยสากล

ภาษาท่ีใชได: UI: จนี, ไตหวัน, องักฤษ

การจดัการขอมลูสวนบุคคล: การชดเชยเวลาตามฤดกูาล, โซน

เวลา, นาฬกิาทั่วโลก

การปรบัแตงคาตามความตองการ: ดาวนโหลดรูปได,

ดาวนโหลดเสียงเรียกเขาได, ภาพพักหนาจอ, วอลเปเปอร,

ริงโทน

ระบบสั่น

กาํลงัไฟ

ความจแุบตเตอรี่: 680 mAh

ประเภทแบตเตอรี่: Li-ion

เวลาสแตนดบาย: สูงถงึ 240 ช่ัวโมง

เวลาสนทนา: สูงถงึ 3 ช่ัวโมง

อปุกรณเสรมิ

ชุดสนิคามาตรฐานประกอบดวย: แบตเตอร่ี, สายชารจ, สาย

เคเบลิขอมูล USB, ชุดหฟูงสเตอริโอแบบพิเศษ

จอ TFT ส ี262K ขนาดใหญ

ใหอารมณสนกุๆ และตื่นตาตื่นใจดวยภาพกราฟกและภาพถายที่

มีสีสันสดใสไดเพียงปลายนิ้วสัมผสั ดวยหนาจอสี 262K ขนาด

ใหญ ที่ใหคุณภาพภาพและการตอบสนองที่ดเียี่ยม

เลนและใชเสยีงเรยีกเขาแบบ MP3

ใชสายเคเบลิขอมูลหรือการดหนวยความจาํภายนอกเพ่ือถายโอน

ไฟลเพลง MP3 ไปยงัโทรศัพทของคุณเพ่ือสัมผสัพลงัเสียง

ระหวางเดนิทาง และยงัปรับแตงเสียงเรียกเขาดวยการเลอืกจาก

ไฟล MP3 ของคุณ

ถายวดิโีอและเลนวดิโีอ

ฟงกชันถายวิดโีอชวยใหคุณสามารถบนัทกึเหตกุารณสําคัญเปน

วิดโีอในรูปแบบ MPEG4 หรือ H263 ได และยงัสามารถเลน

วิดโีอนั้นในเคร่ืองโทรศัพทของคุณหรือในเคร่ือง PC ได

กลองถายรปูดจิติอลในตวั

กลองดจิติอลในตวัชวยใหคุณถายภาพไดทกุที่ทกุเวลาดวย

โทรศัพทของคุณ และสามารถสงทาง MMS หรืออเีมล หรือจดั

เกบ็ภาพในหนวยความจาํโทรศัพทของคุณ

ชองเสยีบการดหนวยความจาํ MicroSD

คุณสามารถเพ่ิมพ้ืนที่สําหรับจดัเกบ็ไฟลมัลตมีิเดยีไดงาย ๆ

เพียงแคใสการดหนวยความจาํ MicroSD ลงในชองเสียบการดที่

อยูในตวัเคร่ืองโทรศัพท
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