
ารรับส่งข้อความแบบฟรีสไตล
ก
ถ่ายภาพว
มัลติมีเดียโฟน
เพื่อดูภาพถ่าย
อย่างง่ายๆ ใน

บันทึก
• การบ
• กล้อ
• ลิงค
• ช่อง

รับส่งข
• การร
• Tag-
• หน้า

เพื่อป
• จอ T
• เล่นแ
์
ิดีโอและดูภาพ
พร้อมกล้องบันทึกวิดีโอ และกล้องถ่ายภาพนิ่ง 1.3 เมกะพิกเซล พร้อม TV ลิงค์ 
ของคุณผ่านช่อง A/V คุณสามารถเติมข้อความสนุกๆ ที่ภาพถ่าย และป้อน SMS 
โหมดการรับรู้ด้วยลายมือ

และแบ่งปันภาพของคุณ
ันทึกวิดีโอ MPEG4

ง 1.3 เมกะพิกเซลเพื่อคุณภาพภาพที่คมชัดสดใส
์ TV เพื่อดูภาพ a/v และภาพสไลด์
เสียบการ์ด SD

้อความได้สะดวกรวดเร็ว
ับรู้ลายมือบนหน้าจอ
It ช่วยในการส่งข้อความอย่างสนุกสนานและง่ายดาย
จอแบบสัมผัส

ระสบการณ์มัลติมีเดียขั้นสูงสุด
FT สี 262K ขนาดใหญ่เพื่อภาพสีสดใส
ละใช้เสียงเรียกเข้าแบบ MP3 เพื่อสัมผัสพลังเสียงที่ยอดเยี่ยม
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ขนาด
• น้ำหนักของหูฟัง: 128 กรัม (พร้อมแบตเตอรี่ 

900mAh) 147 กรัม (พร้อมแบตเตอรี่ 1450mAh)
• ขนาดของชุดหูฟัง: 95 x 48.7 x 25 มม. 

(พร้อมแบตเตอรี่ 900mAh) 95 x 48.7 x 27.5 มม. 
(พร้อมแบตเตอรี่ 1450mAh)

• ระดับเสียงของหูฟัง: 115 ซีซี (พร้อมแบตเตอรี่ 
900mAh) 127.2 ซีซี (พร้อมแบตเตอรี่1450mAh)

• รูปทรง: แบบฝาพับ
• เสาอากาศ: เสาอากาศภายในเครื่อง
• สีของเครื่องโทรศัพท์: สีไทเทเนียม, สีดำ

ภาพ/แสดงภาพ
• เทคโนโลยีของจอแสดงผลหลัก: TFT
• สีของจอแสดงผลหลัก: 262K
• ความละเอียด: 240 x 320 พิกเซล (QVGA)
• ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 2.2 นิ้ว
• จอสัมผัส

บันทึกภาพ
• รูปแบบการบีบอัด: MPEG4
• ความละเอียดสูงสุด: QVGA พิกเซล
• ความละเอียด (พิกเซล): 176x144, 320x240
• ระบบการบันทึก: NTSC

การบันทึกภาพวิดีโอ
• ความละเอียดของเซนเซอร์ภาพ: 1.3 M พิกเซล
• ประเภทของเซนเซอร์ภาพ: CMOS

เล่นภาพ
• รูปแบบการบีบอัด: 3GP

หยุดภาพนิ่ง
• กล้องถ่ายรูป: เสาอากาศภายในเครื่อง
• ความละเอียดของภาพ: 1.3 M, VGA (640x480), 

QVGA (320x240), QQVGA, 120x160
• ขยายภาพแบบดิจิตอล: x2, x4, x8
• รูปแบบไฟล์ภาพ: JPEG
• ประเภทของเซนเซอร์ภาพ: CMOS
• โหมดภาพ: โหมดตั้งเวลาถ่ายภาพอัตโนมัติ, 

แบบต่อเนื่อง
• โหมดแสดงตัวอย่างเอฟเฟกต์พิเศษ: สีซีเปีย, 

ขาวดำ, กลับสี, สดใส, กลาง, หนาวเย็น
• ความสมดุลแสง: อัตโนมัติ, มีแสงแดด, เมฆมาก, 

หลอดไส้, ฟลูออเรสเซนต์, กลางคืน
• คุณภาพของภาพ: Normal, ปรับละเอียด, ละ

เอียดมาก

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

JPEG, PNG
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Tag it, 

โปรแกรมตกแต่งรูปภาพ
• เล่นภาพนิ่งต่อเนื่อง

เสียง
• เสียงเรียกเข้า: เสียงเรียกเข้า MP3, Polyphonic (64 

เสียง), เสียงเรียกเข้าของเสียงที่บันทึก

การจับสัญญาณเสียง
• การบันทึกเสียง: มี, AMR

การเล่นเสียง
• รูปแบบสัญญาณเสียงที่ใช้ได้: AMR, Midi, MP3

สื่อเก็บข้อมูล
• ความจุของหน่วยความจำในตัว: 64
• หน่วยความจำของผู้ใช้: 40 MB
• การจัดการหน่วยความจำ: สถานะหน่วยความจำ, 

การจัดสรรหน่วยความจำแบบไดนามิค

การใช้งานกับมัลติมีเดีย
• การเข้าใช้การ์ดหน่วยความจำ: ช่องเสียบ SD การ์ด

ความสามารถการเชื่อมต่อเครือข่าย
• การรับส่งข้อความ: อีเมล์, MMS,Multimedia 

Message Service, SMS ให้ผู้รับหลายราย, การรั
บส่งข้อความด่วน QQ

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

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

สิ่งอำนวยความสะดวก
• การจัดการการโทร: การโอนสาย, สายเรียกซ้อน, 

แสดงหมายเลขโทรเข้า, การประชุมทางโทรศัพท์, 
การโทรฉุกเฉิน, การสนทนาพร้อมกันหลายสาย

• การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล: สมุดโทรศัพท์อัจฉริยะ
• การจำแนกเสียง: การบันทึกการสนทนา, บันทึกเสียง
• ใช้งานง่าย: โหมดแฮนด์ฟรี, ปุ่มด่วน, 

โหมดบนเครื่องบิน
• ง่ายต่อการนาวิเกต: พับปรับหมุนได้ (DV/DC), จอสั

มผัส
• แท่นหมุน/ บิดได้: 90 deg (โหมด DV/DC), 180 deg 

(แบบแท็บเล็ต)
• ปุ่มและการควบคุม: ปุ่มป้อนข้อมูลและ

เลือกรายการ 4 ทิศทาง, ปุ่มกล้องถ่ายรูป, 
การควบคุมกล้องถ่ายรูป/กล้องบันทึกวิดีโอ

• เกมส์และโปรแกรม: วาระการประชุม, 
นาฬิกาปลุก, เครื่องคิดเลข, Java MIDP 2.0, ปฏิทินจั
นทรคติ, ตัวนับเวลาถอยหลัง, ตั
วเตือนความจำเทศกาลของชาวจีน, พจนานุกรม 
ENG-CHN และ CHN-ENG, การรับรู้ลายมือ

• เกมส์ในตัวเครื่อง: 4
• รูปแบบ/เวลา: นาฬิกาทั่วโลก
• นาฬิกาจับเวลา
• ภาษาที่ใช้ได้: T9 input: จีน, ไต้หวัน, อังกฤษ
• ระบบปฏิบัติการ: Linux OS
• ระบบสั่น

การเชื่อมต่อ
• ชุดหูฟัง: ผ่านช่องเสียบด้านล่าง
• PC Link: USB 1.1
• การซิงโครไนซ์ออร์แกไนเซอร์ของพีซี: MS 

Outlook

อุปกรณ์เสริม
• ชุดสินค้ามาตรฐานประกอบด้วย: สายชาร์จ, ปากกา 

Stylus, สายเคเบิลข้อมูล USB, ชุดหูฟั
งสเตอริโอแบบพิเศษ, ลิงค์ A/V TV

• แบตเตอรี่: แบตเตอรี่ Li-ion 1450mAh 
พร้อมช่องเสียบ SD  แบตเตอรี่ Li-ion 900mAh 
(อุปกรณ์เสริม)

กำลังไฟ
• เวลาสนทนา: สูงถึง 4 ชั่วโมง
• เวลาสแตนด์บาย: สูงถึง 240 ชั่วโมง
• ความจุแบตเตอรี่: 1450 mAh
• ประเภทแบตเตอรี่: Li-ion
•
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กต์แบบต่างๆ และ
้าจอ

เซล

งจำที่มีค่าของคุณได้อย่างมีคุณ
ัดสดใสมากที่สุดด้วยความละ
พิกเซล 
ูปที่ด้านข้างเพื่อบั
้เป็นภาพพื้นหลังและ
รือส่งเป็น MMS

พสไลด์
ามสนุกในการดูภาพและวิดีโอกั

รัวของคุณด้วยการดูผ่านทีวี 
์กับทีวีผ่านสาย TV-link 
ีโอบนหน้าจอขนาดใหญ่

ฟล์ภาพ วิดีโอ และเพลง MP3 
์ของคุณ โดยการใส่การ์ด SD 

 ในโทรศัพท์

ษรได้ง่ายและรวดเร็ว 
หน้าจอแบบสัมผั
กระดาษ เพื่อให้โทรศั

ุณเป็นข้อความแบบตัวอักษร 
มือในตัวเครื่องใช้ได้กั
ใหญ่และจีนไต้หวัน) และ
รโรมัน)

บบ Tag-It เพื่อปรั
่งให้ภาพน่าสนใจขึ้นด้วยลายมือ 
ต์ของคุณเอง โดยใช้จอสัมผั
ละแบ่งปั
งง่ายดายผ่าน MMS (บริการรั
ย) หรืออินฟราเรด

ละปากกาสไตลัสภายในตั
ร์เฟซที่ใช้งานง่าย 

สะดวกสบาย หน้าจอแบบสัมผั
ุณค้นหาเมนูต่างๆ 
ต่งภาพและ
การ เล่นเกมส์ต่างๆ และ
ื่นๆ

าดใหญ่
ตื่นตาตื่นใจด้วยภาพกราฟิกและ
ได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส 
าดใหญ่ ที่ให้คุณภาพภาพและ

ียกเข้าแบบ MP3
ือการ์ดหน่วยความจำภายนอกเ
 MP3 ไปยังโทรศั
พลังเสียงระหว่างเดินทาง และยั
้าด้วยการเลือกจากไฟล์ MP3 
BASIA

์เด่น


