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Inovaţie în lungirea duratei de viaţă a bateriei

Rămâneţi conectat mai mult ca niciodată cu Philips Xenium 9@9k. Datorită inovaţiei în lungirea duratei de viaţă a

bateriei, acesta şi-a dublat acum puterea pentru a oferi o durată în standby de până la 2 luni. Mai mult, telefonul

este atât de suplu şi compact încât vă însoţeşte oriunde.

Întotdeauna pe fază, întotdeauna conectat

Durată în standby de până la 2 luni

Durată de convorbire de până la 17 ore

Bucuraţi-vă de până la 35 de ore de muzică

Maximizaţi-vă experienţa multimedia

Redare MP3 şi tonuri de apel pentru o experienţă audio superioară

Radio FM integrat de calitate

Slot pentru card de memorie MicroSD, pentru memorie suplimentară/stocare date

Informaţii printr-o simplă atingere

1000 de intrări în agendă

Capacitate mare de stocare, de până la 300 de mesaje SMS

Bluetooth pentru conectare wireless facilă la alte echipamente
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Repere

Timp de standby de până la 2 luni

Telefonul poate rămâne pornit în standby până

la 2 luni la o singură încărcare.

Durată de convorbire până la 17 ore

Telefonul poate suporta până la 17 ore de

conversaţie la o singură încărcare.

Redă până la 35 de ore de muzică

Bucuraţi-vă de până la 35 de ore de muzică la

o singură încărcare.

Redare MP3 şi tonuri de apel

Utilizaţi cablul de date sau un card de memorie

extern pentru a transfera fişiere muzicale MP3

pe telefon, pentru o experienţă

audio superioară în timpul deplasării. De

asemenea, puteţi personaliza tonul de apel cu

o selecţie din fişierele dvs. MP3.

radio FM

O aplicaţie radio FM vă permite să ascultaţi

programele radio FM preferate oriunde vă

aflaţi, mulţumită telefonului dvs. mobil şi

căştilor stereo.

Slot pentru card de memorie MicroSD

Acum vă puteţi bucura de capacitatea

suplimentară şi de stocarea fişierelor

multimedia, introducând un card de memorie

MicroSD în slotul integrat al telefonului.

1000 de intrări în agendă

Puteţi stoca şi accesa confortabil toate

contactele dvs. de afaceri şi personale într-o

singură agendă telefonică mare. Puteţi selecta

simplu şi rapid dintr-o gamă de câmpuri

prestabilite pentru a stoca până la 1000 de

intrări în agendă.

Capacitate de stocare de 300 SMS

Telefonul dispune de o capacitate de stocare

mare pentru a stoca până la 300 de mesaje

SMS (Serviciu de mesaje scurte), permiţându-

vă astfel să păstraţi mai multe mesaje

importante.
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Specificaţii

Dimensiuni

Dimensiuni produs (LxAxÎ): 42x18,7x104,3

Greutate produs: 0,108 kg

Element de structură: Candy bar

Antenă: Integrată

Culoare receptor: Majestic Brown

Imagine/Ecran

Tehnologie ecran principal: TFT

Culoare ecran principal: 65536

Rezoluţie ecran principal: 128 x 160 pixel

Linii de text: 6

Dimensiune diagonală ecran: 1,8

Captare imagine statică

Cameră video: Integrată

Rezoluţie imagine: VGA (640x480), 176x220,

128 x 160

Mod Imagine: Mod Timer automat, Continuu,

Mod Noapte

Format fişier imagine: JPEG

Tip senzor de imagine: CMOS

Mod previzualizare efecte speciale: Sepia,

Efect blue, B&W

Calitate imagine: Normal, Fin, Superfin

Redare imagine statică

Format comprimare imagine: BMP, GIF (87a &

89a), JPEG, WBMP

Video Capturing

Rezoluţie senzor de imagine: VGA pixel

Tip senzor de imagine: CMOS

Format video: H.263, MPEG4

Rezoluţie video: Sub-QCIF

Rată cadre: 15 cadre/s

Redare video

Formate de comprimare: MPEG4, H.263

Rată de afişare (cadre/s): 25

Rezoluţie (pixeli): 128x96

Sunet

Sonerii: Sonerie MP3, Polifonic (64 tonuri),

Sonerie vocală înregistrată

Captură audio

Înregistrare vocală: Da, AMR

Redare audio

Formate audio acceptate: AMR, Midi, MP3,

SP-Midi, AAC, WAV

Medii de stocare

Capacitate memorie încorporată: 128 Mb

Flash + 64 Mb RAM

Tipuri de carduri de memorie: Micro Secure

Digital (SD)

Gestionare memorie: Stare memorie, Alocare

dinamică a memoriei

Memorie utilizator: 2 MB

Capacitate maximă card de memorie: 2 GB

Caracteristici reţea

Mesagerie: SMS concatenat (SMS lung), MMS,

Serviciu de mesaje multimedia, SMS CB (Cell

Broadcast), SMS (Serviciu de mesaje scurte),

SMS cu destinatari multipli, SMS-uri

predefinite, Compatibil WAP OTA

Servicii: OTA provisioning (WAP, MMS), Kit de

instrumente SIM /versiunea 99, WAP 2.0

GPRS (Rx+Tx): Clasa 10 (4+2), clasa B

Codec pentru voce: FR/EFR/AMR/HR

Bandă GSM: 900, 1800, 1900 MHz

Comoditate

Gestionare apeluri: Transmitere apel, Apel

blocat, Durată apel, Apel în aşteptare, ID

apelant, Conferinţă audio, Apel de urgenţă,

Microfon silenţios, Apeluri nerecepţionate,

Apeluri multiple, Apeluri recepţionate, Firewall

Gestionare informaţii personale: Agendă

telefonică inteligentă, Protecţie, Listă de

sarcini

Personalizare: Imagine descărcabilă, Tonuri

de apel descărcabile, FotoCall, Tapet, Sonerii

Recunoaşterea vocii: Înregistrarea

conversaţiei, Înregistrare vocală de lungă

durată

Ceas/Versiune: Digital, Ceas internaţional

Uşor de utilizat: Mod mâini libere, Taste

rapide, Mod Avion, Blocare tastatură, Taste

programabile, Vibra Alert

Butoane şi controale: Buton de navigare cu 4

direcţii, Taste configurabile

Controlul volumului

Jocuri şi aplicaţii: Ceas cu alarmă, Calculator,

Calendar, Calendar lunar, Cronometru,

Cronometru cu numărătoare inversă, Convertor

internaţional

Limbă disponibilă: Intrare T9: Chineză

simplificată, Chineză tradiţională, Engleză,

Franceză, Rusă, Turcă

Limbă disponibilă: IU: Chineză simplificată,

Chineză tradiţională, Engleză, Franceză,

Indoneziană, Română, Rusă, Thailandeză,

Turcă, Ucraineană, Vietnameză

Jocuri incluse: 3

Conectivitate

Cască: Prin conector mini USB

Conexiuni fără fir: Bluetooth

Accesorii

Pachetul standard include: Baterie, CD ROM

(Instrumente telefon mobil), Încărcător,

Receptor, Căşti stereo, Manual de utilizare,

Cablu de date USB

Alimentare

Timp de convorbire: până la 17 ore

Durată standby: până la 2 luni

Durată de încărcare: 4 oră

Capacitate baterie: 1790

Tip baterie: Li-ion

Manager economisire baterie: Pornire/oprire

automată

Specificaţii pentru protecţia mediului

Produs sudat fără plumb
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