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Durată de viaţă incredibilă a bateriei!

Cu modelul Philips Xenium 9@9z, veţi fi întotdeauna la curent cu evenimentele. Bateria cu durată de viaţă

incredibil de lungă şi tunerul încorporat vă asigură că veţi rămâne conectaţi mai mult timp, beneficiind de ştiri

actualizate şi posturile muzicale preferate care să vă însoţească la drum.

Întotdeauna pe fază, întotdeauna conectat

Durată în standby de până la o lună

Durată de convorbire de până la 8 ore

Vizionare confortabilă în orice condiţii

Ecran principal extraordinar cu 65.000 de culori

Bucuraţi-vă de muzică la drum

Radio FM integrat de calitate

Delectaţi-vă cu muzică stereo din căştile dvs.
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Specificaţii Repere

Imagine/Ecran

Luminozitate: 80 cd/m²

Linii de text: 7

Culoare ecran principal: 65536

Rezoluţie ecran principal: 128 x 128 pixel

Tehnologie ecran principal: CSTN

Dimensiune diagonală ecran: 1.46

Sunet

Sonerii: Sonerie MP3, Polifonic (16 tonuri)

Redare audio

Formate audio acceptate: AMR, Midi, SP-Midi

Redare imagine statică

Format comprimare imagine: BMP, GIF

Medii de stocare

Gestionare memorie: Stare memorie, Alocare

dinamică a memoriei

Conectivitate

Cască: Prin conector mini USB

Comoditate

Butoane şi controale: Buton de navigare cu 4

direcţii, Tastă rapidă personalizată

Gestionare apeluri: Cost apel, Contor apeluri,

Transmitere apel, Apel blocat, Durată apel,

Apel în aşteptare, ID apelant, Conferinţă audio,

Apel de urgenţă, Transfer apel explicit,

Microfon silenţios, Apeluri nerecepţionate,

Apeluri multiple, Apeluri recepţionate

Ceas/Versiune: Digital

Uşor de utilizat: Taste rapide, Blocare

tastatură, Taste programabile, Vibra Alert

Jocuri şi aplicaţii: Ceas cu alarmă, Calculator

Introducere text: T9

Jocuri incluse: 2

Accesorii

Pachetul standard include: Baterie, Încărcător,

Receptor, Garanţie internaţională, Broşură

informativă SAR, Manual de utilizare, Căşti

stereo

Specificaţii pentru protecţia mediului

Produs sudat fără plumb

Dimensiuni

Antenă: Integrată

Element de structură: Candy bar

Culoare receptor: Negru

Dimensiuni receptor: 95,5 x 42,5 x 16,1 mm

Greutate receptor: 74,5g

Alimentare

Capacitate baterie: 900 mAh

Tip baterie: Li-ion

Durată de încărcare: 3,45 oră

Timp de convorbire: Până la 8 ore

Durată standby: Până la 1 lună

Caracteristici reţea

Bandă GSM: 900, 1800 MHz

Mesagerie: SMS concatenat (SMS lung), EMS/

versiunea 4, Mesaje predefinite (SMS, MMS),

SMS CB (Cell Broadcast), SMS (Serviciu de

mesaje scurte)

Codec pentru voce: FR/EFR/AMR

Durată în standby de până la o lună

Telefonul poate rezista pornit în standby până

la o lună, la o singură încărcare.

Durată de convorbire până la 8 ore

Telefonul poate suporta până la 8 ore de

conversaţie la o singură încărcare.

Ecran extraordinar cu 65.000 de culori

Ecranul color principal al telefonului dvs.

afişează imagini şi fotografii colorate

incredibil.

radio FM

O aplicaţie radio FM vă permite să ascultaţi

programele radio FM preferate oriunde vă

aflaţi, mulţumită telefonului dvs. mobil şi

căştilor stereo.
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