
ูดคุยได้ยาวนาน!
พ
อายุใช้งาน
สิ่งสุดท้ายที่คุณ
่งเพื่อนร่วมทา

พร้อม
• เวลา
• เวลา

ข้อมูล
• สมุด
• เก็บ 
• หน่ว

ไม่พล
• โทรศ
ของแบตเตอรี่นานเป็นพิเศษ!
ไม่ลืมพกติดตัวเมื่อออกจากบ้าน นั่นก็คือโทรศัพท์ Xenium 9@98 ที่เป็นดั

งของคุณเพื่อการติดต่อสื่อสารในขณะเดินทาง

ทำงานเสมอ
สแตนด์บายสูงสุด 1 เดือน
สนทนาสูงสุด 10 ชั่วโมง

บนปลายนิ้ว
โทรศัพท์ 1000 รายการ จุได้ 5 หมายเลขต่อรายการ
SMS ได้มากถึง 250 ข้อความ
ยความจำขนาดใหญ่สำหรับผู้ใช้

าดทุกข่าวสาร
ัพท์ที่ใช้ WAP ได้
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ขนาด
• น้ำหนักของหูฟัง: 94 กรัม
• ขนาดของชุดหูฟัง: 107 x 45 x 19.2 มม.
• ระดับเสียงของหูฟัง: 92.5 ซีซี
• รูปทรง: แบบบาร์โฟน
• เสาอากาศ: เสาอากาศภายในเครื่อง
• สีของเครื่องโทรศัพท์: Superior Silver, Power Silver

ภาพ/แสดงภาพ
• เทคโนโลยีของจอแสดงผลหลัก: CSTN
• สีของจอแสดงผลหลัก: 4096
• ความละเอียดของจอแสดงผลหลัก: 101x80 พิกเซล
• บรรทัดข้อความ: ได้ถึง 5

เล่นภาพนิ่ง
• รูปแบบการบีบอัดภาพ: BMP, GIF (87a & 89a), 

JPEG

เสียง
• เสียงเรียกเข้า: Polyphonic (16 เสียง)

การเล่นเสียง
• รูปแบบสัญญาณเสียงที่ใช้ได้: Midi, SP-Midi

สื่อเก็บข้อมูล
• ความจุของหน่วยความจำในตัว: 8
• หน่วยความจำของผู้ใช้: 4 MB

ความสามารถการเชื่อมต่อเครือข่าย
• การรับส่งข้อความ: SMS แบบต่อเนื่อง (SMS 

ที่มีความยาว), SMS ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า, EMS / 
release 4, SMS ด่วน, SMS CB (Cell Broadcast), 
SMS (Short Message Service)

• บริการ: SIM Toolkit / Release 99, รองรับ WAP 
OTA, WAP 1.2.1, WAP Browser Teleca2.0

• Voice Codec: FR/EFR/AMR
• เครือข่าย GSM: 900, 1800 MHz

สิ่งอำนวยความสะดวก
• การจัดการการโทร: ค่าโทรศัพท์, นับเวลาการโทร, 

การโอนสาย, การพักสาย, เวลาสนทนา, 
สายเรียกซ้อน, แสดงหมายเลขโทรเข้า, 
การโทรฉุกเฉิน, ปิดไมโครโฟน, สายที่ไม่ได้รับ, 
การสนทนาพร้อมกันหลายสาย, สายที่รับ

• การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล: สมุดโทรศัพท์อัจฉริยะ
• การปรับแต่งค่าตามความต้องการ: ดาวน์โหลดภาพ 

GIF เคลื่อนไหวได้, ดาวน์โหลดรูปได้, 
ดาวน์โหลดเสียงเรียกเข้าได้, ภาพพักหน้าจอ, 
วอลเปเปอร์, Fotocall

• รูปแบบ/เวลา: แบบเข็ม, ดิจิตอล
• ใช้งานง่าย: ปลั๊กสำหรับชุดหูฟัง, ปุ่มด่วน, 

ล็อคปุ่มกด, นาฬิกาดิจิตอลที่เป็นภาพพักหน้าจอ, 
การสั่นเตือน

• ง่ายต่อการนาวิเกต: Caroussel 
แบบภาพเคลื่อนไหว

• ปุ่มและการควบคุม: ปุ่มป้อนข้อมูลและ
เลือกรายการ 4 ทิศทาง, ฮอตคีย์ที่กำหนดเอง

• การควบคุมระดับเสียง
• เกมส์และโปรแกรม: นาฬิกาปลุก, เครื่องคิดเลข, 

เครื่องคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินยูโร
• เกมส์ในตัวเครื่อง: 3

อุปกรณ์เสริม
• ชุดสินค้ามาตรฐานประกอบด้วย: แบตเตอรี่, 

สายชาร์จ, เครื่องโทรศัพท์, การรับประกั
นที่เป็นสากล, เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับ SAR, 
คู่มือการใช้งาน

• อุปกรณ์เสริมต่างๆ: ซองโทรศัพท์, 
อุปกรณ์ชาร์จจากที่จุดบุหรี่, ชุดหูฟัง FM พร้อมปุ่มรั
บสาย, ชุดหูฟังพร้อมปุ่มรับสาย, ชุดหูฟังโมโน, 
สายคล้องคอ

กำลังไฟ
• เวลาสนทนา: สูงถึง 10 ชั่วโมง
• เวลาสแตนด์บาย: ได้ถึง 1 เดือน
• เวลาในการชาร์จ: 2 ชั่วโมง 30 นาที ชม.
• ความจุแบตเตอรี่: 1050 mAh
• ประเภทแบตเตอรี่: Li-ion
•

Xenium
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รายละเอียดเฉพาะ

วันที่ออก 2007-08-04

 เวอร์ชัน: 5.0

12 NC: 9961 400 04673

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

 ข้อมูลจำเพาะ
อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips 
Electronics N.V. หรือเจ้าของรายนั้นๆ

www.philips.com
CT16

ข้อมูลผล

เวลาสแต
คุณสามารถ
พท์อยู่ในโห
เดือนต่อกา

เวลาสนท
เพลินกับกา
่วโมงต่อกา
จึงไม่จำเป
้งที่เดินทาง

สมุดโทรศ
หน่วยความ
บเก็บรายช
และ 5 หมา
ดวกต่อการ

เก็บ SMS
โทรศัพท์รุ่น
เพื่อเก็บ SM
ข้อความ ให
ญของคุณไ

หน่วยควา
หน่วยความ
ดเก็บข้อมูล
Message  S
ภาพพื้นหล
คุณสามารถ
และบันทึก
้งข้อมูลอื่นๆ

โทรศัพท์
โทรศัพท์ข
(WAP) เวอ
พท์มือถือใน
งโทรศัพท์เ
พท์ของคุณ
คุณจึงเข้าด
38/00P

ิตภัณฑ

นด์บายส
เปิดโทรศ
มดสแตนด
รชาร์จครั้ง

นาสูงสุด
รสนทนาไ

รชาร์จแต่ล
็นต้องพกพา
อีกต่อไป

ัพท์ 1000
จำความจุส
ื่อในสมุดโท
ยเลขต่อห
จัดเก็บราย

 ได้ 250 ข
นี้มีพื้นที่ห
S (Short M
้คุณเก็บข
ด้มากกว่าเ

มจำขนา
จำขนาดให
ส่วนตัวขอ

ervice), ราย
ัง เสียงเรียก
เก็บข้อคว

รายชื่อได้ถ
 ที่ดาวน์โห

ที่ใช้ WA
องคุณใช้ W
ร์ชัน 1.2.1 
การสื่อสา

คลื่อนที่ เพ
เข้ากับเว็บ
ูข้อมูลได้อ
ูงสุด 1 เดือน
ั
์บายต่อเนื่องได้สูงถึง 1 

เดียว

 10 ชั่วโมง
ด้นานถึง 10 ชั
ะครั้ง 
อุปกรณ์ชาร์จทุกครั

 รายการ
ูงสำหรั
รศัพท์ได้สูงถึง 1000 รายการ 

นึ่งรายชื่อ เพื่อความสะ
ชื่อผู้ติดต่อทางธุรกิจและส่วนตัว

้อความ
น่วยความจำมากเป็นพิเศษ 
essage Service) ได้สูงถึง 250 

้อความสำคั
ดิม

ดใหญ่สำหรับผู้ใช้
ญ่สำหรับผู้ใช้ช่วยในการจั
งคุณ เช่น ข้อความ SMS (Short 
ชื่อ และข้อมูลที่ดาวน์โหลด เช่น 
เข้า และอื่นๆ อีกมากมาย 

าม SMS ได้สูงสุด 250 ข้อความ 
ึง 1,000 รายชื่อ รวมทั
ลดมา

P ได้
ireless Application Protocol 

ซึ่งเป็นมาตรฐานของโทรศั
รผ่านเซิร์ฟเวอร์ในเครือข่ายขอ
ื่อเชื่อมต่อโทรศั
ไซต์ที่ใช้ WAP ได้ 
ย่างครบถ้วนไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตาม
SASIA

์เด่น


