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เชื่อมตอเพื่อฟงเพลง ทั้งวนัและคืน

ดวย Philips M600 คุณจะไมพลาดขาวสารเร่ืองราวจากเพื่อนฝงู และคุณจะเพลดิเพลนิกบัเสียงเพลงดวยเสียงที่ยอดเยี่ยม ทกุที่ ทกุเวลา ดวยรูปทรงที่ดเูก

ไก ใหความสนกุ พรอมความสามารถในการใชงาน คุณสมบตักิารเลนเพลงไดนานถงึ 40 ชั่วโมง จะชวยสรางความบนัเทงิใหคุณไดแมอยูในระหวางเดนิ

ทาง

สมัผสัโลกแหงเสยีงเพลงท่ีดเีย่ียม

SRS WOW คือประสบการณเสียงเซอรราวดสุดยอดสําหรับหฟูง

เพลดิเพลนิกบัการเลนเพลงไดนานถงึ 40 ช่ัวโมง

อคีวอไลเซอรเพ่ือปรับเสียงใหเหมาะกบัสไตลเพลงสวนตวัของคุณ

มลัตมิเีดยี - ทุกท่ีทุกเวลา

ถายวิดโีอและเลนวิดโีอในรูปแบบ MPEG4 และ H263

ชองเสียบการดหนวยความจาํ MicroSD สําหรับจดัเกบ็ขอมูล/หนวยความจาํพิเศษ

เพลดิเพลนิกบัเสียงเพลงสเตอริโอจาก Bluetooth

ออกแบบมาเพื่อใหเหมาะกบัคณุ

ฮอตคีย MP3 เพ่ือการเขาถงึอยางรวดเร็ว

รูปแบบเพรียวบางที่ใหความทนัสมัยนี้เพ่ือแสดงออกถงึสไตลสวนตวัของคุณ
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ไฮไลต

ชองเสยีบการดหนวยความจาํ MicroSD

คุณสามารถเพ่ิมพ้ืนที่สําหรับจดัเกบ็ไฟลมัลตมีิเดยีไดงาย ๆ เพียง

แคใสการดหนวยความจาํ MicroSD ลงในชองเสียบการดที่อยูใน

ตวัเคร่ืองโทรศัพท

ฮอตคยีเขาถงึ MP3 อยางรวดเรว็

เพลดิเพลนิกบัเพลง MP3 ของคุณและเขาใชงานฟงกชันตางๆ

เกี่ยวกบัเสียงเพลงโดยใชปุมฮอตคียเขาใชงาน MP3 อยางรวดเร็ว

ดวยการคลกิเพียงคร้ังเดยีว คุณสามารถเปดโปรแกรมเลน MP3

หรือปรับระดบัเสียงและเลื่อนดรูายการเพลงได

ระบบเสยีงเซอรราวด SRS WOW

'WOW' รวมเอาเทคโนโลยดีานเสียงของ SRS ซึ่งใหเสียงรอบ

ทศิที่สมจริง พรอมทั้งพลงัเสียงเบสที่นุมลกึจากแหลงกาํเนดิเสียง

แบบโมโนหรือสเตอริโอ คุณจะไดฟงเสียงที่นุมลกึ เตม็อิ่ม และ

ครบทกุรายละเอยีด WOW ชวยคืนคุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยม ที่

มักจะหายไปกบัการบบีอดัเสียงหรือการเลนผานลาํโพงขนาดเลก็

เลนเพลงไดนานถงึ 40 ช่ัวโมง

เพลดิเพลนิกบัการเลนเพลงไดนานถงึ 40 ช่ัวโมงตอการชารจ

หนึ่งคร้ัง

อคีวอไลเซอรเพื่อปรบัเสยีงใหดข้ึีน

อคีวอไลเซอรเพื่อปรบัเสยีงใหดข้ึีน

เคร่ืองเลน GoGear พรอมอคีวอไลเซอร ใชเทคโนโลยอีคีวอไล

เซอรเพ่ือตั้งคาความสมดลุของความถี่เสียงสําหรับสไตลเพลงที่

เลอืกไวใหเหมาะสมที่สุดโดยอตัโนมัต ิไมวาคุณจะฟงเพลงแจส

ร็อค หรือปอป การตั้งคาอคีวอไลเซอร ซึ่งปรับไวลวงหนาใหคุณ

เพลดิเพลนิกบัสุดยอดแหงเสียงเพลงทกุสไสต
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รายละเอยีดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

ขนาดจอในแนวทแยง (น้ิว): 2 นิ้ว

สขีองจอแสดงผลหลกั: 262K

ความละเอยีดของจอแสดงผลหลกั: 176x220 พิกเซล

เทคโนโลยีของจอแสดงผลหลกั: TFT

เสยีง

เสยีงเรยีกเขา: เสียงเรียกเขา MP3, Polyphonic (64 เสียง)

การตั้งคาอคีวอไลเซอร: Classical, Pop, Rock, ระบบเสียง

เซอรราวด SRS WOW

การเลนวดิโีอ

รปูแบบการบีบอดั: MPEG4, 3GP, H.263

ความละเอยีด (พกิเซล): 176x144, 352x288

การบันทึกภาพวดิโีอ

ความละเอยีดของเซนเซอรภาพ: 1.3 M พิกเซล

ประเภทของเซนเซอรภาพ: CMOS

รปูแบบวดิโีอ: MPEG4, 3GP, H.263

ความละเอยีดวดิโีอ: QCIF, CIF

การเลนเสยีง

รปูแบบสญัญาณเสยีงท่ีใชได: Midi, MP3, WMA, AMR

เลนภาพน่ิง

รปูแบบการบีบอดัภาพ: BMP, GIF, JPEG

หยุดภาพน่ิง

กลองถายรปู: เสาอากาศภายในเคร่ือง

ประเภทของเซนเซอรภาพ: CMOS

อตัราเฟรมตวัอยาง: 30 เฟรม/วินาที

รปูแบบไฟลภาพ: JPEG

โหมดภาพ: แบบตอเนื่อง

ความละเอยีดของภาพ: VGA (640x480), 176x220,

SXGA (1280x1024), QVGA (320x240), 120x160

โหมดแสดงตวัอยางเอฟเฟกตพเิศษ: สีซเีปย, ขาวดาํ,

Blackboard, ปรับเปนสีนํ้าเงนิ, Blue Effect, สลบัสี, ความคมชัด,

ปรับเปนสีทองแดง, ภาพนนู, สลบัเปนสีเทา, Green effect,

เฉดสีเทา, รูปสเกต็ช, Whiteboard

คณุภาพของภาพ: ปกต,ิ สูง, ต

ํ่า

ความสมดลุแสง: อตัโนมัต,ิ เมฆมาก, แสงกลางวัน, ฟลอูอเรส

เซนต, หลอดไส, ทงัสเตน

สื่อเกบ็ขอมลู

ประเภทการดหนวยความจาํ: Micro Secure Digital (SD)

การจดัการหนวยความจาํ: สถานะหนวยความจาํ

ความจสุงูสดุของการดหนวยความจาํ: 2 GB

การเช่ือมตอ

การเช่ือมตอ

ชุดหูฟง: ผานทางที่เสียบแจค็

Bluetooth

Bluetooth Profile: A2DP, แฮนดฟรี, ชุดหฟูง, Object Push

Profile

PC Link:

USB 1.1

การเช่ือมตอแบบอนุกรม: สายเคเบลิขอมูล USB-miniUSB

สะดวกสบาย

ปุมและการควบคมุ: ปุมปอนขอมูลและเลอืกรายการ 4

ทศิทาง, ปุมเลอืก, ปุมดานขาง, ฮอตคียที่กาํหนดเอง, ปุมเคร่ือง

เลนเพลงโดยเฉพาะ

การจดัการการโทร: การโอนสาย, การพักสาย, เวลาสนทนา,

สายเรียกซอน, แสดงหมายเลขโทรเขา, การโทรฉกุเฉนิ, ปด

ไมโครโฟน, สายที่ไมไดรับ, สายที่รับ, ไฟรวอลล, นบัเวลาการ

โทร, การประชุมทางโทรศัพท

รปูแบบ/เวลา: ดจิติอล, นาฬกิาทั่วโลก

ใชงานงาย: โหมดแฮนดฟรี, ปุมดวน, โหมดบนเคร่ืองบนิ, ปุม

เลอืก, การส่ันเตอืน, ภาพพ้ืนหลงัแบบสี, อนิเตอรเฟซผูใชแบบ

กราฟก, ลอ็คปุมกด, ปลั๊กสําหรับชุดหฟูง

เกมสและโปรแกรม: นาฬกิาปลกุ, เคร่ืองคิดเลข, ปฏทินิ, Java

MIDP 2.0, ตวัแปลงหนวยสากล, นาฬกิาจบัเวลา

ภาษาท่ีใชได: T9 input: จนี, ไตหวัน, องักฤษ, ฝร่ังเศส,

รัสเซยี, ตรุกี

ภาษาท่ีใชได: UI: จนี, ไตหวัน, องักฤษ, ฝร่ังเศส, อนิโดนเีซยี,

ไทย, เวียดนาม

การจดัการขอมลูสวนบุคคล: นาฬกิาทั่วโลก, สมุดโทรศัพท

อจัฉริยะ, Safeguard

การปรบัแตงคาตามความตองการ: ดาวนโหลดรูปได,

ดาวนโหลดเสียงเรียกเขาได, วอลเปเปอร, ริงโทน, ดาวนโหลด

ภาพ GIF เคลื่อนไหวได, ดาวนโหลด Java Application ได

การควบคมุระดบัเสยีง

อปุกรณเสรมิ

ชุดสนิคามาตรฐานประกอบดวย: แบตเตอร่ี, CD ROM

(อปุกรณโทรศัพทเคลื่อนที่), สายชารจ, เคร่ืองโทรศัพท, การรับ

ประกนัที่เปนสากล, คูมือผูใช, ชุดหฟูงสเตอริโอแบบพิเศษ, สาย

เคเบลิขอมูล USB

ขอกาํหนดเกี่ยวกบัสิ่งแวดลอม

ผลติภณัฑจากโลหะไรสารตะกั่ว

วสัดขุองบรรจภุณัฑ: กลองบรรจุ

ขนาด

เสาอากาศ: เสาอากาศภายในเคร่ือง

ขนาดของตวัเครื่อง: 105x44x15.3 (มม.)

รปูทรง: แบบบารโฟน

กาํลงัไฟ

ตวัจดัการประหยัดพลงังานแบตเตอรี่: เปด/ปดอตัโนมัติ

ประเภทแบตเตอรี่: Li-ion

ความสามารถการเช่ือมตอเครอืขาย

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

เครอืขาย GSM: 900, 1800 MHz

การรบัสงขอความ: MMS, Multimedia Message Service,

SMS (Short Message Service), SMS ใหผูรับหลายราย,

SMS ที่กาํหนดไวลวงหนา, SMS แบบตอเนื่อง (SMS ที่มีความ

ยาว), EMS / release 4, SMS CB (Cell Broadcast)

บรกิาร:

WAP 2.0

Voice Codec: FR/EFR/AMR/HR

* การระบขุอมูลจาํเพาะขณะเม่ือมีแบตเตอรี่ชารจอยูเตม็โดยทาํการทดสอบใน

หองแลบ็และปดการใชงาน Bluetooth ประสิทธภิาพที่แทจรงิข้ึนอยูกบัการ

ใชงานและผูใหบรกิารเครอืขาย
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