
Neuvěřitelná samostatnost
Ultra dlouhá životnost baterie!

Philips Xenium 9@9c je třípásmové „véčko“ určené pro zaneprázdněné cestující manažery, kteří 
jsou kritičtí a nároční na výkon a nehodlají slevit na kvalitě.

Vždy připraveno
• Až 1 měsíc výdrž v pohotovostním režimu
• Až 8 a půl hodiny hovoru

Informace na dotek prstu
• 7MB zabudovaná paměť
• 1000 položek telefonního seznamu, z nichž každá obsahuje 5 čísel
• Velká kapacita pro ukládání až 20 zpráv MMS a 300 zpráv SMS
• Uložení až 15 sad hlasových záznamů

Hlasový záznamník
• Rozpoznání hlasu a záznam hlasu
• Rychlé nahrávání telefonické konverzace

Zůstávejte připojení
• Třípásmový telefon GSM900/1800/1900
• Technologie Java 2.0
9@9c Xenium CT6508



Datum vydání 2006-01-06

Version: 4.0

12 NC: 9961 400 03169

Ú
O
E
©
V
w

daje mohou být změněny bez předchozího varování.
chranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 

lectronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.
 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
šechna práva vyhrazena.
ww.philips.com
Obraz/displej
• Řádky textu: až 7
• Barvy hlavního displeje: 65 536
• Technologie hlavního displeje: CSTN
• Rozlišení pomocného displeje: 80x48 pixel
• Technologie pomocného displeje: OLED
• Rozlišení hlavního displeje: 128x160 pixel

Zvuk
• Zvonění: Polyfonní (32 tónů)

Přehrávání zvuku
• Podporované formáty audio: ADPCM, AMR, 

Midi, SP-Midi

Záznam zvuku
• Nahrávání hlasu: AMR

Zobrazení fotografií
• Kompresní formát obrázků: BMP, GIF (87a a 

89a), JPEG

Fotografování
• Fotoaparát: Jako příslušenství
• Digitální zoom: x2
• Typ fotografického čipu: CMOS
• Formát souboru obrázků: JPEG
• Obrazový režim: Ekonomický, Normální, Super 

jemný
• Rozlišení: VGA (640x480)
• Zvláštní efekty u náhledu: Černobílý, Sépie, Blue 

effect

Úložná média
• Kapacita zabudované paměti: 8
• Uživatelská paměť: 1,.5 MB

Možnosti připojení
• Synchronizace PC organizéru: Lotus Notes, MS 

Outlook

Pohodlí
• Tlačítka a ovládací prvky: 4cestné navigační 

tlačítko a Enter, Programovatelná klávesa, Boční 
tlačítka

• Správa hovorů: Cena hovoru, Počitadlo hovorů, 
Předávání hovorů, Přidržení hovoru, Doba 
hovoru, Čekající hovor, Identifikace volajícího, 
Konferenční hovor, Nouzové hovory, Explicitní 
přepnutí hovoru, Ztlumení mikrofonu, 
Zmeškané hovory, Vícenásobný hovor, Přijaté 
hovory

• Hodiny/verze: Analogový, Digitální
• Snadná navigace: Příjem hovoru rozevřením 

telefonu, Animovaný karusel, Barevný karusel
• Snadné použití: Klávesové zkratky, Spořič 

obrazovky – digitální hodiny, Vibrace
• Snadné použití: Demo režim
• Zabudované hry: 3
• Hry a aplikace: Agenda, Budík, Kalkulačka, 

Konvertor měny, Infusio - Exen v2, Lunární 
kalendář

• Jazyky zadávání textu T9: Zjednodušená čínština, 
Tradiční čínština, Čeština, Dánština, Holandština, 
Angličtina, Finština, Francouzština, Němčina, 
Řečtina, Italština, Norština, Polština, 
Portugalština, Španělština, Švédština, Turečtina

• Jazyky uživatelského rozhraní: Zjednodušená 
čínština, Tradiční čínština, Čeština, Dánština, 
Holandština, Angličtina, Finština, Francouzština, 
Němčina, Řečtina, Hebrejština, Maďarština, 
Indonéština, Italština, Litevština, Norština, 
Polština, Portugalština, Rumunština, Ruština, 
Slovenština, Španělština, Švédština, Thajština, 
Turečtina

• Správa osobních informací: Letní čas, Časové 
pásmo, Inteligentní telefonní seznam, Vizitky 
Vcard

• Možnost vlastního nastavení: Animované 
obrázky GIF ke stažení, Obrázek ke stažení, 
Vyzváněcí melodie ke stažení, Spořič obrazovky, 
Tapeta

• Rozpoznávání řeči: Záznam konverzace, Hlasové 
ovládání, Hlasové vytáčení, Rozpoznávání hlasu

• Ovládání hlasitosti: ano

Příslušenství
• Volitelné příslušenství: Přenosné pouzdro, 

Adaptér do zapalovače cigaret, Sluchátka Deluxe 
FM, Sluchátko deluxe, Popruh na krk, 
Univerzální sada do auta, Otočný barevný 
fotoaparát VGA, Kolébka do auta, Televizní 
spojka

• Standardní balení zahrnuje: Baterie, Nabíječka, 
Přístroj, Mezinárodní záruka, Informační leták 
SAR, Uživatelský manuál

Rozměry
• Anténa: Integrovaný
• Tvar: "Véčko"
• Rozměry přístroje: 88 x 46 x 24,5 mm
• Objem přístroje: 70 cm3
• Hmotnost přístroje: 93 g

Napájení
• Kapacita baterie: 1100 mAh
• Typ baterie: Li-Ion
• Doba nabíjení: 2,5 h h
• Doba v pohotovostním režimu: až 1 měsíc
• Doba hovoru: až 8,5 hodin

Funkce sítě
• Hlasový kodek: FR/EFR/AMR
• Systém GPRS (příjem a vysílání): Třída 10 (4+2), 

třída B
• Zprávy: Řetězení zpráv SMS (dlouhé SMS), E-

mail, EMS / verze 4, Zprávy MMS, 
Předdefinované zprávy (SMS, MMS), Rychlé SMS, 
Zprávy SMS CB (Cell Broadcast), SMS

• Služby: WAP 1.2.1, Prohlížeč WAP Teleca2.0, 
Sim Tool Kit / Release 99, OTA (WAP, MMS)

•
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ž 1 měsíc výdrž v pohotovostním režimu
elefon vydrží v pohotovostním režimu po dobu až 
měsíce na jediné nabití. Často tak odpadá nutnost 

estovat s nabíječkou.

ž 8,5 hodiny hovoru
a jedno nabití lze hovořit až 8,5 hodiny. Často tak 
dpadá nutnost cestovat s nabíječkou.

řípásmový telefon GSM900/1800/1900
ežim GSM včetně 900 MHz, 1800 MHz a 
900 MHz spojí váš telefon s celým světem.

MB zabudovaná paměť
MB zabudovaná paměť umožňuje uložení vlastních 
brázků, melodií, zpráv, her a dalších položek.

000 položek v seznamu
íky obrovské paměti pro ukládání až 1000 položek 
5 čísly budete mít kdykoli k dispozici všechny 
bchodní a osobní kontakty. Informace lze snadno a 
ychle ukládat do některého z mnoha předem 
astavených polí pro základní údaje, jako jsou číslo 
obilního telefonu či faxu a další informace.

elká kapacita pro ukládání zpráv
ynamická uživatelská paměť pojme najednou 
aximálně 20 zpráv MMS a 300 zpráv SMS

ozpoznání a záznam hlasu
ozpoznání hlasu umožňuje vytáčení čísel jednoduchým 
lasovým příkazem a také nahrávat telefonické 
onverzace a hlasové poznámky.  Jen řekněte určité 
méno nebo slovo a vytočíte číslo ze seznamu nebo 
ktivujete konkrétní funkci.  Hlasové záznamy lze 
oužít jako vyzváněcí tón, oznamovací tón zpráv SMS 
ebo zpráv MMS.

áznam telefonické konverzace
ychlé nahrávání telefonické konverzace je 
ejjednodušším způsobem, jak rychle zaznamenat 
elefonickou konverzaci. Důležitou telefonickou 
onverzaci zaznamenáte stisknutím a podržením 
lačítka SMS v režimu hovoru.  V systému lze uložit až 
5 hlasových konverzací o velikosti 1 minuty.

5 sad hlasových záznamů
 telefonu lze uložit až 15 sad 1minutových hlasových 
áznamů. To umožňuje flexibilitu pro nahrávání 
ůležitých poznámek, konverzací a vlastních 
yzváněcích tónů.

odpora technologie Java 2.0
echnologie Java 2.0 umožňuje vylepšit a přizpůsobit 
elefon jednoduchým stažením nových her a aplikací.
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