
uďte v obraze!
B
Velké zrc

Tenký a kom

Ta hvězda v

Zachy
• Vest
• Neu
• MMS
• 65 5

Oboh
• Mixu
• Boh
• Vyni

Zůstá
• Tříp
• Tech
adlo pro autoportréty

paktní design telefonu s digitálním fotoaparátem Philips 655 vybočuje z řady. 

e velkém zrcadle jste vy, fotografujte, vy za to stojíte!

ťte a sdílejte okamžiky svého života
avěný digitální fotoaparát VGA
věřitelná kapacita paměti
 (Multimedia Messaging Service - Služba pro zasílání multimediálních zpráv)
36 barev pro úžasné zobrazení

aťte svůj zvukový zážitek
jte vlastní polyfonní melodie a vyzváněcí tóny s BeDJ

até polyfonní melodie s 64 tóny
kající reproduktor

vejte připojení
ásmový telefon GSM900/1800/1900
nologie Java 2.0
 

Philips
Mobilní telefon

655

CT6558



 

Rozměry
• Tvar: "Véčko"
• Anténa: Integrovaný
• Barva přístroje: Černá, Červená, Stříbrná

Obraz/displej
• Technologie hlavního displeje: CSTN
• Barvy hlavního displeje: 65 536
• Rozlišení hlavního displeje: 128x160 pixel
• Jas: 57 6 cd/m²
• Řádky textu: 8
• Technologie pomocného displeje: Technologie 

zpětného přehrávání
• Barvy pomocného displeje: B/W (č/b)
• Rozlišení pomocného displeje: 80x48 pixel

Fotografování
• Fotoaparát: Integrovaný
• Rozlišení: VGA (640x480)
• Digitální zoom: x2, x4
• Obrazový režim: Normální, Noční režim, Režim 

samospouště
• Snímková frekvence náhledu: 15 snímků/s
• Formát souboru obrázků: JPEG
• Typ fotografického čipu: CMOS
• Citlivost: Min. 5 luxů
• Zvláštní efekty u náhledu: Černobílý, Sépie, Hrany, 

Digitální, Reliéf, Negativní barvy

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

89a), JPEG
• Vylepšení obrazu: Úpravy fotografií (barvy, filtry), 

Rámečky a ikony, Rotace
• Prezentace: ano

Zvuk
• Zvonění: Polyfonní (64 tónů)

Záznam zvuku
• Nahrávání hlasu: ano, AMR

Přehrávání zvuku
• Podporované formáty audio: ADPCM, AMR, Midi, 

SP-Midi

Nahrávání zvuku
• Čas nahrávání: Až 60 sekund

Úložná média
• Kapacita zabudované paměti: 16
• Uživatelská paměť: 7 MB

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

• Systém GPRS (příjem a vysílání): Třída 10 (4+2), 
třída B

• Hlasový kodek: FR/EFR/AMR
• Pásmo GSM: 1800, 900, 1900 MHz

Pohodlí
• 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

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

• Možnost vlastního nastavení: Animované obrázky 
GIF ke stažení, Aplikace Java s možností stažení, 
Obrázek ke stažení, Vyzváněcí melodie ke stažení, 
Volání s fotografií, Tapeta

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

• Hodiny/verze: Analogový, Digitální, Mezinárodní 
hodiny

• Snadné použití: Režim handsfree, Klávesové 
zkratky, Spořič obrazovky – digitální hodiny, 
Vibrace, Speciální konektor sluchátka

• Snadná navigace: Příjem hovoru rozevřením 
telefonu, Barevná animace

• Tlačítka a ovládací prvky: 4cestné navigační 
tlačítko a Enter, Programovatelná klávesa, 
Tlačítko fotoaparátu, Boční tlačítka

• Ovládání hlasitosti: ano
• Snadné použití: Demo režim
• Hry a aplikace: Agenda, Budík, Kalkulačka, 

Kalendář, Konvertor měny, Infusio - Exen v2, 
Podpora technologie Java MIDP 2.0, Lunární 
kalendář

• Zabudované hry: 4
• Multimédia: Funkce BeDJ, Foto Talk

Možnosti připojení
• Sluchátka: Pomocí spodního konektoru
• Sériové připojení: Kabel spodního konektoru USB
• Bezdrátová připojení: Infraport
• Funkce modemu: CSD (hlas, data), GPRS, Zprávy 

SMS
• Synchronizace PC organizéru: Lotus Notes, MS 

Outlook

Příslušenství
• Standardní balení zahrnuje: Baterie, CD ROM 

(Nástroje pro mobilní telefony), Nabíječka, 
Přístroj, Mezinárodní záruka, Informační leták 
SAR, Uživatelský manuál

• Volitelné příslušenství: Kolébka do auta, Přenosné 
pouzdro, Adaptér do zapalovače cigaret, Luxusní 
sada do auta, Popruh na krk, Stereofonní sluchátka 
handsfree FM, Televizní spojka, Univerzální sada 
do auta, Datový kabel USB + software pro PC

Napájení
• Doba hovoru: Až 5,5 hodin
• Doba v pohotovostním režimu: Až 400 hodin
• Doba nabíjení: méně než 2,5 hodiny h
• Kapacita baterie: 600 mAh
• Typ baterie: Li-Ion
• Úpravy elektrického zapojení: Zálohovací baterie
• Správce úspory baterie: Automatické zapnutí/

vypnutí
•
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