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Alegerea perfectă pentru cei care doresc un telefon mobil "fără mofturi". Meniul simplu 

și tastatura antistatică fac din Philips 160 un telefon ușor de folosit, chiar și în condiţii 

extreme. De asemenea, acesta prezintă o durată de stand-by extinsă și funcţie de 

trimitere SMS simultan mai multor destinatari.

Se încadrează oriunde
• Tastatură antistatică pentru protecţie și performanţă
• Meniu simplu cu pictograme
• Durată în standby de până la 17 zile
• Durată de convorbire de până la 6 ore
• SMS-ul către mai multe persoane contactează mai mulţi destinatari simultan
• Melodii polifonice
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Dimensiuni
• Greutate receptor: 84 g
• Dimensiuni receptor: 103 x 47,5 x 18,7 mm
• Volum receptor: 89 cc
• Element de structură: Candy bar
• Antenă: Integrată
• Culoare receptor: Bleu, gri deschis

Imagine/Ecran
• Tehnologie ecran principal: STN
• Culoare ecran principal: alb-negru
• Rezoluţie ecran principal: 101x80 pixel
• Linii de text: 5

Redare imagine statică
• Format comprimare imagine: GIF, GIF (87a & 

89a)

Sunet
• Sonerii: Polifonic (16 tonuri)

Redare audio
• Formate audio acceptate: Midi, SP-Midi

Medii de stocare
• Capacitate memorie încorporată: 4
• Memorie utilizator: 0,3 MB

Caracteristici reţea
• Mesagerie: SMS concatenat (SMS lung), SMS 

predefinit, EMS/ versiunea 4, SMS rapid, SMS CB 
(Cell Broadcast), SMS (Serviciu de mesaje 
scurte)

• Codec pentru voce: FR/EFR/AMR
• Bandă GSM: 900, 1800 MHz

Confort
• Gestionare apeluri: Cost apel, Contor apeluri, 

Transmitere apel, Apel blocat, Durată apel, Apel 
în așteptare, ID apelant, Apel de urgenţă, 

Microfon silenţios, Apeluri nerecepţionate, 
Apeluri multiple, Apeluri recepţionate

• Gestionare informaţii personale: Agendă 
telefonică inteligentă

• Personalizare: Imagine descărcabilă, Tonuri de 
apel descărcabile, Screensaver

• Ușor de utilizat: Mufă specială pt. cască, Taste 
rapide, Blocare tastatură, Ceas digital 
screensaver, Vibra Alert, Wallpaper color fix

• Navigare ușoară: Carusel animat
• Butoane și controale: Buton de navigare cu 4 

direcţii, Tastă rapidă personalizată
• Controlul volumului
• Jocuri și aplicaţii: Ceas cu alarmă, Calculator, 

Convertor Euro
• Jocuri incluse: 2
• Ceas/Versiune: Analogic, Digital

Conectivitate
• Căști: 2,5 mm

Accesorii
• Pachetul standard include: Baterie, Încărcător, 

Garanţie internaţională, Broșură informativă 
SAR, Manual de utilizare

• Accesorii opţionale: Husă, Cască de lux, Căști 
mono, Acumulator obișnuit

Alimentare
• Timp de convorbire: 6 ore
• Durată standby: 400 ore
• Durată de încărcare: sub 2,5 ore hr
• Capacitate baterie: 720 mAh
• Tip baterie: Li-ion
• Caracteristici superioare electrice: Baterie de 

siguranţă

Specificaţii pentru protecţia 
mediului
• Metale grele: Fără plumb
• Material de împachetat: Cutie
•
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astatură antistatică
astatura antistatică protejează telefonul dvs. chiar și în 
ondiţii extreme, cum ar fi în aer liber, putând fi utilizat 
ricând și oriunde este necesar.

eniu simplu
eniul ușor de utilizat include pictograme simple și 

ugestive, astfel încât să puteţi accesa într-un mod 
onvenabil funcţiile telefonului dvs.

urată în standby de până la 17 zile
elefonul poate rezista în standby până la 17 zile, la o 
ingură încărcare, reducând astfel necesitatea unui 
ncărcător în bagajul de călătorie.

urată de convorbire de până la 6 ore
avuraţi până la 6 ore de conversaţie, la o singură 
ncărcare, reducând astfel necesitatea unui încărcător în 
agajul de călătorie.

MS către mai multe persoane
uteţi utiliza funcţia de SMS (Short Message Service) 
ătre mai multe persoane pentru a trimite mesaje 
imultan câtorva persoane, scriind mesajul, selectând 
estinatarii și apăsând "send" (trimitere).

onuri de apel polifonice
electaţi unul dintre tonurile polifonice incluse pentru a 
ă personaliza telefonul.
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