
Autonomie incredibilă
Durată de viaţă a bateriei foarte mare!

Philips Xenium 9@9c este un telefon clamshell tri-band, special conceput pentru oamenii ocupaţi, 
cu responsabilităţi mari, care călătoresc mult și doresc performanţe ridicate, fără compromisuri în 
privinţa calităţii.

Mereu pregătit
• Durată în standby de până la o lună
• Durata de convorbire de până la 8,5 ore

Informaţii printr-o simplă atingere
• Capacitate de stocare internă de 7 MB
• 1000 de intrări în agendă, fiecare cu maxim 5 numere
• Capacitate mare de stocare de până la 20 de mesaje MMS și 300 de mesaje SMS
• Stochează până la 15 seturi de înregistrări vocale

Notepad vocal
• Recunoașterea și înregistrarea vocii
• Înregistrare rapidă a convorbirilor

Rămâneţi conectat
• Telefon tri-band GSM900/1800/1900
• Tehnologie Java 2.0
Xenium 9@9c CT6508
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Imagine/Ecran
• Linii de text: până la 7
• Culoare ecran principal: 65536
• Tehnologie ecran principal: CSTN
• Rezoluţie ecran: 80x48 pixel
• Tehnologie ecran: OLED
• Rezoluţie ecran principal: 128 x 160 pixel

Sunet
• Sonerii: Polifonic (32 tonuri)

Redare audio
• Formate audio acceptate: ADPCM, AMR, Midi, 

SP-Midi

Captură audio
• Înregistrare vocală: AMR

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

89a), JPEG

Captare imagine statică
• Cameră video: Ca accesoriu
• Zoom digital: x2
• Tip senzor de imagine: CMOS
• Format fișier imagine: JPEG
• Mod Imagine: Economic, Normal, Super fin
• Rezoluţie imagine: VGA (640x480)
• Mod previzualizare efecte speciale: Alb-negru, 

Sepia, Efect blue

Medii de stocare
• Capacitate memorie încorporată: 8
• Memorie utilizator: 1,5 MB

Conectivitate
• Organizer PC cu sincronizare: Note Lotus, MS 

Outlook

Confort
• Butoane și controale: Buton de navigare cu 4 

direcţii, Tastă rapidă personalizată, Taste laterale
• Gestionare apeluri: Cost apel, Contor apeluri, 

Transmitere apel, Apel blocat, Durată apel, Apel 
în așteptare, ID apelant, Conferinţă audio, Apel 
de urgenţă, Transfer apel explicit, Microfon 
silenţios, Apeluri nerecepţionate, Apeluri 
multiple, Apeluri recepţionate

• Ceas/Versiune: Analogic, Digital
• Navigare ușoară: Clapetă activă, Carusel animat, 

Carusel de culori
• Ușor de utilizat: Taste rapide, Ceas digital 

screensaver, Vibra Alert
• Simplu de utilizat: Mod Demo
• Jocuri incluse: 3
• Jocuri și aplicaţii: Agendă, Ceas cu alarmă, 

Calculator, Convertor Euro, Infusio - Exen v2, 
Calendar lunar

• Limbă disponibilă: Intrare T9: Chineză 
simplificată, Chineză tradiţională, Cehă, Daneză, 
Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, 
Germană, Greacă, Italiană, Norvegiană, 
Poloneză, Portugheză, Spaniolă, Suedeză, Turcă

• Limbă disponibilă: IU: Chineză simplificată, 
Chineză tradiţională, Cehă, Daneză, Olandeză, 
Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Greacă, 
Ebraică, Maghiară, Indoneziană, Italiană, 
Lituaniană, Norvegiană, Poloneză, Portugheză, 
Română, Slovacă, Spaniolă, Suedeză, Thailandeză, 
Turcă

• Gestionare informaţii personale: Oră de vară, 
Fus orar, Agendă telefonică inteligentă, Vcard 
Exchange

• Personalizare: GIF animat descărcabil, Imagine 
descărcabilă, Tonuri de apel descărcabile, 
Screensaver, Tapet

• Recunoașterea vocii: Înregistrarea conversaţiei, 
Comandă vocală, Apelare vocală, Recunoașterea 
vocii

• Controlul volumului

Accesorii
• Accesorii opţionale: Husă, Adaptor pentru 

brichetă, Căști Deluxe FM, Cască de lux, Colier, 
Kit auto, Cameră video rotativă VGA, Kit auto, 
TV Link

• Pachetul standard include: Baterie, Încărcător, 
Receptor, Garanţie internaţională, Broșură 
informativă SAR, Manual de utilizare

Dimensiuni
• Antenă: Integrată
• Element de structură: Clemă
• Dimensiuni receptor: 88 x 46 x 24,5 mm
• Volum receptor: 70 cc
• Greutate receptor: 93 g

Alimentare
• Capacitate baterie: 1100 mAh
• Tip baterie: Li-ion
• Durată de încărcare: 2,30 ore hr
• Durată standby: până la 1 lună
• Timp de convorbire: până la 8,5 ore

Caracteristici reţea
• Codec pentru voce: FR/EFR/AMR
• GPRS (Rx+Tx): Clasa 10 (4+2), clasa B
• Mesagerie: SMS concatenat (SMS lung), E-mail, 

EMS/ versiunea 4, MMS, Serviciu de mesaje 
multimedia, Mesaje predefinite (SMS, MMS), SMS 
rapid, SMS CB (Cell Broadcast), SMS (Serviciu de 
mesaje scurte)

• Servicii: WAP 1.2.1, Browser WAP Teleca 2.0, 
Kit de instrumente SIM /versiunea 99, OTA 
provisioning (WAP, MMS)

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

urata de convorbire de până la 8,5 ore
avuraţi până la 8,5 ore de conversaţie, la o singură 
ncărcare, reducând astfel necesitatea unui încărcător în 
agajul de călătorie.

apacitate de stocare internă de 7 MB
apacitatea de stocare a memoriei încorporate de 7 
B vă permite să salvaţi articole personale precum 

otografii, melodii, mesaje, jocuri și altele.

000 de intrări în agendă
apacitatea imensă de stocare a agendei, de 1000 de 

ntrări, fiecare cu maxim 5 numere, vă permite stocarea 
i accesarea, prompt și comod, a tuturor contactelor 
vs. de afaceri și personale. Pentru a stoca informaţii, 

nclusiv date pentru mobil, fax și altele, selectaţi simplu 
i rapid dintr-o gamă de câmpuri prestabilite.

elefon tri-band GSM900/1800/1900
odul GSM, care include 900 MHz, 1800 MHz și 

900 MHz, oferă telefonului dvs. acoperire universală

apacitate mare de stocare a mesajelor
paţiul de stocare cu utilizare dinamică al telefonului 
oate găzdui simultan maximum 20 de mesaje MMS 
Multimedia Messaging Service) și 300 de mesaje SMS 
Short Message Service), graţie capacităţii mari a 
emoriei

ecunoașterea/Înregistrarea vocii
ecunoașterea vocii vă permite să formaţi numere cu o 
implă comandă vocală și să înregistraţi conversaţii 
elefonice și note vocale. Este suficient să pronunţaţi un 
ume sau un cuvânt pentru a forma un număr din 
gendă sau pentru a activa o anumită funcţie. Puteţi 
tiliza înregistrările vocale ca tonuri de apel sau alerte 
entru mesaje SMS sau MMS.

nregistrarea convorbirilor
uncţia de înregistrare a convorbirilor este cel mai 
implu mod de a înregistra o conversaţie telefonică. Este 
uficient să menţineţi apăsată tasta pentru SMS în 
odul de vorbire pentru a reţine discuţiile importante 
urtate la telefon. Sistemul poate stoca până la 15 
onversaţii vocale de câte 1 minut.

5 seturi de înregistrări vocale
elefonul poate stoca până la 15 seturi de înregistrări 
ocale de câte 1 minut, oferindu-vă posibilitatea de a 
nregistra note importante, conversaţii și sonerii 
ersonalizate.

ava 2.0
ehnologia Java 2.0 vă permite să vă îmbunătăţiţi și să 
ă personalizaţi telefonul cu jocuri și aplicaţii noi, pur și 
implu prin descărcarea acestora.
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Specificaţii tehnice Caracteristici principale produs


