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เพลนิกบัเสยีงเพลงไดตลอดเวลา
พกพาดนตรตีดิตวัไปไดทกุที่

ดวยเคร่ืองเลน MP3 ในตวั, เลนไดเพยีงกดปุมเดยีว และหนวยความจํา 128MB นี่คือโทรศพัทที่จะชวยใหคุณเพลดิเพลนิไดตลอดเวลา ใชกลองถายรูป

VGA ถายภาพและแบงปนกบัเพื่อนซ้ีของคุณ สนกุสนานกบัชวิีต เพลนิเพลงฮติไปกบัโทรศพัทรุนนี้

บันทึกและแบงปนภาพของคณุ

จอหลกัแบบสี 65K ที่สวางสดใส

กลองถายรูปดจิติอลในตวั

สนุกกบัเสยีงเพลงไดทุกท่ี

เลนและใชเสียงเรียกเขาแบบ MP3 เพ่ือสัมผสัพลงัเสียงที่ยอดเยี่ยม

หนวยความจาํผูใชในตวั 128 เมกะไบต

เพื่อประสบการณมลัตมิเีดยีข้ันสงูสดุ

เกมสที่มีใหลวงหนา 3 เกมส

อปุกรณจดัเกบ็แบบ USB



โทรศัพทมอืถอื
CTS660BLK/00

รายละเอยีดเฉพาะ ไฮไลต

ภาพ/แสดงภาพ

ขนาดจอในแนวทแยง (น้ิว): 1.72 นิ้ว

บรรทัดขอความ: 7

สขีองจอแสดงผลหลกั: 65536

ความละเอยีดของจอแสดงผลหลกั: 128x128 พิกเซล

เทคโนโลยีของจอแสดงผลหลกั: CSTN

ความละเอยีด:

128 x 128 พิกเซล

ขนาดจอวดัตามเสนทแยงมมุ: 1.5

เสยีง

เสยีงเรยีกเขา: เสียงเรียกเขา MP3, Polyphonic (64 เสียง)

การบันทึกวดิโีอ

ความละเอยีด (พกิเซล): 128x104

การเลนเสยีง

รปูแบบสญัญาณเสยีงท่ีใชได: AMR, Midi, MP3, SP-Midi

การจบัสญัญาณเสยีง

การบันทึกเสยีง: มี, AMR

เลนภาพน่ิง

รปูแบบการบีบอดัภาพ: BMP, GIF (87a & 89a), JPEG,

PNG

หยุดภาพน่ิง

กลองถายรปู: เสาอากาศภายในเคร่ือง

ซมูแบบดจิติอล: x2

ประเภทของเซนเซอรภาพ: CMOS

โหมดภาพ: โหมดตั้งเวลาถายภาพอตัโนมัต,ิ แบบตอเนื่อง, ถาย

ภาพตอเนื่อง

ความละเอยีดของภาพ: VGA (640x480), QVGA

(320x240), 120x160, 128x160

โหมดแสดงตวัอยางเอฟเฟกตพเิศษ: เฉดสีเทา, สีซเีปย, สี

เนกาทฟี, Blackboard, Whiteboard

ความสมดลุแสง: อตัโนมัต,ิ ฟลอูอเรสเซนต, แสงกลางวัน,

ทงัสเตน

คณุภาพของภาพ: ปกต,ิ ละเอยีด, ละเอยีดมาก

สื่อเกบ็ขอมลู

ความจขุองหนวยความจาํในตวั: 128 MB

การจดัการหนวยความจาํ: สถานะหนวยความจาํ

การเช่ือมตอ

หูฟง: 2.5 มม.

สะดวกสบาย

ปุมและการควบคมุ: ปุมปอนขอมูลและเลอืกรายการ 4

ทศิทาง, ปุมกลองถายรูป, ปุมดานขาง

การจดัการการโทร: คาโทรศัพท, การโอนสาย, เวลาสนทนา,

สายเรียกซอน, แสดงหมายเลขโทรเขา, การโทรฉกุเฉนิ, ปด

ไมโครโฟน, สายที่ไมไดรับ, การสนทนาพรอมกนัหลายสาย, สาย

ที่รับ

รปูแบบ/เวลา: นาฬกิาทั่วโลก

ใชงานงาย: โหมดแฮนดฟรี, ปุมดวน, ปุมเลอืก

เกมสในตวัเครื่อง: 3

เกมสและโปรแกรม: วาระการประชุม, นาฬกิาปลกุ, เคร่ืองคิด

เลข, ปฏทินิจนัทรคต,ิ ตวัแปลงหนวยสากล

ภาษาท่ีใชได: UI: จนี, ไตหวัน, องักฤษ

การจดัการขอมลูสวนบุคคล: นาฬกิาทั่วโลก

การปรบัแตงคาตามความตองการ:

ภาพพักหนาจอ, วอลเปเปอร

ระบบสั่น

อปุกรณเสรมิ

ชุดสนิคามาตรฐานประกอบดวย: แบตเตอร่ี, CD ROM

(อปุกรณโทรศัพทเคลื่อนที่), สายชารจ, การรับประกนัที่เปน

สากล, สายเคเบลิขอมูล USB, ชุดหฟูงสเตอริโอแบบพิเศษ

ขนาด

เสาอากาศ: เสาอากาศภายในเคร่ือง

รปูทรง: แบบบารโฟน

สขีองเครื่องโทรศัพท: สีดาํ

ขนาดของตวัเครื่อง: 101 x 43 x 18 มม.

น้ําหนักของตวัเครื่อง: 83 กรัม

กาํลงัไฟ

ความจแุบตเตอรี่: 1000 mAh

ประเภทแบตเตอรี่: Li-ion

เวลาสแตนดบาย: สูงถงึ 250 ช่ัวโมง

เวลาสนทนา: สูงถงึ 5 ช่ัวโมง

ความสามารถการเช่ือมตอเครอืขาย

เครอืขาย GSM: 900, 1800 MHz

การรบัสงขอความ: SMS แบบตอเนื่อง (SMS ที่มีความยาว),

EMS / release 4, MMS, Multimedia Message Service,

SMS ใหผูรับหลายราย

บรกิาร:

SIM Toolkit / Release 99

Voice Codec: FR/EFR/HR

จอส ี65K ท่ีสวางสดใส

หนาจอสีที่เปนจอหลกัของโทรศัพทแสดงผลภาพและภาพถาย

ไดอยางสดใสคมชัด

เกมสท่ีมใีหลวงหนา 3 เกมส

โทรศัพทของคุณมาพรอมกบัเกมสที่มีใหในตวัเคร่ืองถงึ 3 เกมส

เพ่ือใหความสนกุสนานในยามพักผอนของคุณบนหนาจอสีสดใส

เพียงไปที่เมนยูอยที่มีใหโดยเฉพาะและเลอืกเกมสที่คุณช่ืนชอบ

อปุกรณจดัเกบ็แบบ USB

เช่ือมตอโทรศัพทเขากบัคอมพิวเตอรโดยใชสายเคเบลิ USB โดย

ไมจาํเปนตองตดิตั้งซอฟตแวรพิเศษอื่นๆ โทรศัพทของคุณจะ

ปรากฏเปนไดรฟที่ถอดออกไดตวัหนึ่งในเคร่ืองคอมพิวเตอร ให

คุณลากและวางไฟลระหวางโทรศัพทและคอมพิวเตอรไดอยาง

งายดาย

เสยีงเรยีกเขาและการเลน MP3

ใชสายเคเบลิขอมูล USB เพ่ือถายโอนไฟลเพลง MP3 ไปยงั

โทรศัพทของคุณเพ่ือรับฟงเสียงไดอยางยอดเยี่ยมในขณะเดนิ

ทาง นอกจากนี้คุณยงัสามารถปรับแตงเสียงเรียกเขาของคุณโดย

ใชไฟล MP3 ได

หนวยความจาํผูใช 128 เมกะไบต

เพลดิเพลนิกบัความสะดวกสบายในการจดัเกบ็ไฟลภาพและ

เพลง MP3 จาํนวนมากในโทรศัพทของคุณ ซึ่งมีหนวยความจาํผู

ใชแบบในตวั 128MB
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