
วยงามด้วยขนาดที่กะทัดรัด
ส
ภายในรูปทรงท
ลติมีเดียอย่างสม
บไลฟ์สไตล์ของ
ไม่พลาดทุกการ

การออ
• ขนา
• ปุ่มค
• Plan

มัลติม
• กล้อ
• เล่นแ
• ถ่ายว
ี่กะทัดรัดสวยหรูมีสไตล์ของโทรศัพท์ Philips 588 ประกอบด้วยคุณสมบัติด้านมั
บูรณ์แบบ เพื่อการใช้งานในลักษณะเคลื่อนที่ได้อย่างดีเยี่ยม สามารถเข้ากั
คุณได้เป็นอย่างดีด้วยการใช้ Planning Assistant เพื่อให้คุณผู้หญิงมีรูปร่างที่สวยงามและ
นัดหมาย

กแบบเฉพาะสำหรับคุณ
ดเล็ก น้ำหนักเบา
วบคุมเสียงดนตรีที่ใช้งานได้อย่างสะดวก
ning Assistant สำหรับสุภาพสตรี

ีเดีย - ทุกที่ทุกเวลา
ง 1.3 เมกะพิกเซลเพื่อคุณภาพภาพที่คมชัดสดใส
ละใช้เสียงเรียกเข้าแบบ MP3 เพื่อสัมผัสพลังเสียงที่ยอดเยี่ยม
ิดีโอและเล่นวิดีโอในรูปแบบ MPEG4 และ H263
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รายละเอียดเฉพาะ
 

ขนาด
• น้ำหนักของหูฟัง: 78 กรัม
• ขนาดของชุดหูฟัง: 80 x 42 x 18.6 มม.
• ระดับเสียงของหูฟัง: 60 ซีซี
• รูปทรง: แบบฝาพับ
• เสาอากาศ: เสาอากาศภายในเครื่อง
• สีของเครื่องโทรศัพท์: Elegant Purple, Reflective 

White, Mystery Black

ภาพ/แสดงภาพ
• เทคโนโลยีของจอแสดงผลหลัก: TFT
• สีของจอแสดงผลหลัก: 65536
• ความละเอียดของจอแสดงผลหลัก: 

128x160 พิกเซล
• บรรทัดข้อความ: 7

การบันทึกภาพวิดีโอ
• ความละเอียดของเซนเซอร์ภาพ: 1.3 M พิกเซล
• ความละเอียดวิดีโอ: Sub-QCIF
• อัตราเฟรม: 15 fps
• รูปแบบวิดีโอ: H.263, MPEG4
• ประเภทของเซนเซอร์ภาพ: CMOS

เล่นภาพ
• รูปแบบการบีบอัด: MPEG4, H.263
• อัตราเฟรม (fps): 15
• ความละเอียด (พิกเซล): 128x96, 128x160

หยุดภาพนิ่ง
• กล้องถ่ายรูป: เสาอากาศภายในเครื่อง
• ความละเอียดของภาพ: 128x88, 128x160, VGA 

(640x480), 768x1024, SXGA (1280x1024)
• ขยายภาพแบบดิจิตอล: สูงถึง x4 แบบต่อเนื่อง
• โหมดภาพ: โหมดตั้งเวลาถ่ายภาพอัตโนมัติ, 

แบบต่อเนื่อง
• อัตราเฟรมตัวอย่าง: 12.5 เฟรม/วินาที
• รูปแบบไฟล์ภาพ: JPEG
• ประเภทของเซนเซอร์ภาพ: CMOS
• ความไว: ต่ำสุด 1 Lux
• โหมดแสดงตัวอย่างเอฟเฟกต์พิเศษ: เฉดสีเทา, 

สีเนกาทีฟ, Brown effect, Nature, Warm, Cool, 
Fog, Classical, Moon

• คุณภาพของภาพ: Normal, ปรับละเอียด, ละ
เอียดมาก

เล่นภาพนิ่ง
• รูปแบบการบีบอัดภาพ: BMP, GIF, JPEG
• เล่นภาพนิ่งต่อเนื่อง

เสียง
• เสียงเรียกเข้า: เสียงเรียกเข้า MP3, Polyphonic (64 

เสียง), เสียงเรียกเข้าของเสียงที่บันทึก

การจับสัญญาณเสียง
• การบันทึกเสียง: มี, AMR

การเล่นเสียง
• รูปแบบสัญญาณเสียงที่ใช้ได้: AMR, Midi, MP3, SP-

Midi, WAV

การบันทึกเสียง
• บันทึกเสียงของคุณเอง

สื่อเก็บข้อมูล
• ความจุของหน่วยความจำในตัว: 128
• หน่วยความจำของผู้ใช้: 106 MB

ความสามารถการเชื่อมต่อเครือข่าย
• การรับส่งข้อความ: SMS แบบต่อเนื่อง (SMS 

ที่มีความยาว), อีเมล์, MMS,Multimedia Message 
Service, SMS CB (Cell Broadcast), SMS (Short 
Message Service), SMS ให้ผู้รับหลายราย, การรั
บส่งข้อความด่วน QQ

• บริการ: รองรับ OTA (WAP,MMS), SIM Toolkit / 
Release 99, WAP 2.0

• GPRS (Rx+Tx): Class 10 (4+2), Class B
• Voice Codec: FR/EFR/AMR/HR
• เครือข่าย GSM: 900, 1800, 1900 MHz

สิ่งอำนวยความสะดวก
• การจัดการการโทร: การโอนสาย, การพักสาย, 

เวลาสนทนา, สายเรียกซ้อน, 
แสดงหมายเลขโทรเข้า, การประชุมทางโทรศัพท์, 
การโทรฉุกเฉิน, ปิดไมโครโฟน, สายที่ไม่ได้รับ, 
การสนทนาพร้อมกันหลายสาย, สายที่รับ

• การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล: สมุดโทรศัพท์อัจฉริยะ, 
Safeguard, นาฬิกาทั่วโลก

• การปรับแต่งค่าตามความต้องการ: 
ดาวน์โหลดรูปได้, ดาวน์โหลดเสียงเรียกเข้าได้, 
Fotocall, วอลเปเปอร์

• การจำแนกเสียง: การบันทึกการสนทนา, บั
นทึกเสียงแบบยาว

• รูปแบบ/เวลา: แบบเข็ม, ดิจิตอล, นาฬิกาทั่วโลก
• ใช้งานง่าย: โหมดแฮนด์ฟรี, ปุ่มด่วน, 

โหมดบนเครื่องบิน, ปุ่มเลือก, การสั่นเตือน
• ง่ายต่อการนาวิเกต: ใช้งานฟลิป
• ปุ่มและการควบคุม: ปุ่มป้อนข้อมูลและ

เลือกรายการ 4 ทิศทาง, ฮอตคีย์ที่กำหนดเอง, 
ปุ่มเลือก, ปุ่มเครื่องเล่นเพลงโดยเฉพาะ

• การควบคุมระดับเสียง
• เกมส์และโปรแกรม: ปฏิทินสำหรับคุณผู้หญิง, 

การควบคุมน้ำหนัก, รายการช็อปปิ้ง, การ์ดของฉัน, 
Discount manager, ตารางเปรียบเทียบราคา, วาระ
การประชุม, นาฬิกาปลุก, เครื่องคิดเลข, ปฏิทิน, 
ปฏิทินจันทรคติ, ตั
วเตือนความจำเทศกาลของชาวจีน, ตั
วแปลงหน่วยสากล, เครื่องคำนวณอั
ตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินยูโร, นาฬิกาจับเวลา, ตัวนั
บเวลาถอยหลัง, Java MIDP 2.0, 
เตือนด้วยเสียงหากมีนัดหมาย

• เกมส์ในตัวเครื่อง: 2

การเชื่อมต่อ
• ชุดหูฟัง: ผ่านทางช่องเสียบ
• หูฟัง: 2.5 มม.
• ประสิทธิภาพของโมเด็ม: CSD (เสียง, ข้อมูล), 

GPRS, SMS
• PC Link: USB 1.1
• การเชื่อมต่อแบบไร้สาย: อินฟราเรด

อุปกรณ์เสริม
• ชุดสินค้ามาตรฐานประกอบด้วย: เครื่องโทรศัพท์, 

แบตเตอรี่, สายชาร์จ, ชุดหูฟังสเตอริโอ, 
สายเคเบิลข้อมูล USB, CD ROM (อุปกรณ์โทรศั
พท์เคลื่อนที่), คู่มือการใช้งาน, เอกสารข้อมูลเกี่ยวกั
บ SAR, การรับประกันที่เป็นสากล

กำลังไฟ
• เวลาสนทนา: สูงถึง 5 ชั่วโมง
• เวลาสแตนด์บาย: สูงถึง 300 ชั่วโมง
• เวลาในการชาร์จ: ประมาณ 2 ชม.
• ความจุแบตเตอรี่: 580 mAh
• ประเภทแบตเตอรี่: Li-ion
• ตัวจัดการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่: เปิด/ปิดอั

ตโนมัติ
•
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