
พลินกับเสียงเพลงได้ตลอดเวลา
เ
พกพาดน
ด้วยเครื่องเล่น
ช่วยให้คุณเพ
สนุกสนานกับ

สนุกก
• เล่นแ
• หน่ว

บันทึก
• กล้อ
• จอห

เพื่อป
• อุปก
• เกมส
ตรีติดตัวไปได้ทุกที่
 MP3 ในตัว, เล่นได้เพียงกดปุ่มเดียว และหน่วยความจำ 128MB นี่คือโทรศัพท์ที่จะ
ลิดเพลินได้ตลอดเวลา ใช้กล้องถ่ายรูป VGA ถ่ายภาพและแบ่งปันกับเพื่อนซี้ของคุณ 
ชีวิต เพลินเพลงฮิตไปกับโทรศัพท์รุ่นนี้

ับเสียงเพลงได้ทุกที่
ละใช้เสียงเรียกเข้าแบบ MP3 เพื่อสัมผัสพลังเสียงที่ยอดเยี่ยม

ยความจำผู้ใช้ในตัว 128 เมกะไบต์

และแบ่งปันภาพของคุณ
งถ่ายรูปดิจิตอลในตัว
ลักแบบสี 65K ที่สว่างสดใส

ระสบการณ์มัลติมีเดียขั้นสูงสุด
รณ์จัดเก็บแบบ USB
์ที่มีให้ล่วงหน้า 3 เกมส์
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ภาพ/แสดงภาพ
• ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 1.72 นิ้ว
• บรรทัดข้อความ: 7
• สีของจอแสดงผลหลัก: 65536
• ความละเอียดของจอแสดงผลหลัก: 

128x128 พิกเซล
• เทคโนโลยีของจอแสดงผลหลัก: CSTN
• ความละเอียด: 128 x 128 พิกเซล
• ขนาดจอวัดตามเส้นทแยงมุม: 1.5

เสียง
• เสียงเรียกเข้า: เสียงเรียกเข้า MP3, Polyphonic (64 

เสียง)

การบันทึกวิดีโอ
• ความละเอียด (พิกเซล): 128x104

การเล่นเสียง
• รูปแบบสัญญาณเสียงที่ใช้ได้: AMR, Midi, MP3, SP-

Midi

การจับสัญญาณเสียง
• การบันทึกเสียง: มี, AMR

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

JPEG, PNG

หยุดภาพนิ่ง
• กล้องถ่ายรูป: เสาอากาศภายในเครื่อง
• ซูมแบบดิจิตอล: x2
• ประเภทของเซนเซอร์ภาพ: CMOS
• โหมดภาพ: โหมดตั้งเวลาถ่ายภาพอัตโนมัติ, 

แบบต่อเนื่อง, ถ่ายภาพต่อเนื่อง
• ความละเอียดของภาพ: VGA (640x480), QVGA 

(320x240), 120x160, 128x160
• โหมดแสดงตัวอย่างเอฟเฟกต์พิเศษ: เฉดสีเทา, 

สีซีเปีย, สีเนกาทีฟ, Blackboard, Whiteboard
• ความสมดุลแสง: อัตโนมัติ, ฟลูออเรสเซนต์, 

แสงกลางวัน, ทังสเตน
• คุณภาพของภาพ: ปกติ, ละเอียด, ละเอียดมาก

สื่อเก็บข้อมูล
• ความจุของหน่วยความจำในตัว: 128 MB
• การจัดการหน่วยความจำ: สถานะหน่วยความจำ

การเชื่อมต่อ
• หูฟัง: 2.5 มม.

สะดวกสบาย
• ปุ่มและการควบคุม: ปุ่มป้อนข้อมูลและ

เลือกรายการ 4 ทิศทาง, ปุ่มกล้องถ่ายรูป, 
ปุ่มด้านข้าง

• การจัดการการโทร: ค่าโทรศัพท์, การโอนสาย, 
เวลาสนทนา, สายเรียกซ้อน, 
แสดงหมายเลขโทรเข้า, การโทรฉุกเฉิน, 
ปิดไมโครโฟน, สายที่ไม่ได้รับ, การสนทนาพร้อมกั
นหลายสาย, สายที่รับ

• รูปแบบ/เวลา: นาฬิกาทั่วโลก
• ใช้งานง่าย: โหมดแฮนด์ฟรี, ปุ่มด่วน, ปุ่มเลือก
• เกมส์ในตัวเครื่อง: 3
• เกมส์และโปรแกรม: วาระการประชุม, 

นาฬิกาปลุก, เครื่องคิดเลข, ปฏิทินจันทรคติ, ตั
วแปลงหน่วยสากล

• ภาษาที่ใช้ได้: UI: จีน , ไต้หวัน, อังกฤษ
• การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล: นาฬิกาทั่วโลก
• การปรับแต่งค่าตามความต้องการ: ภาพพักหน้าจอ, 

วอลเปเปอร์
• ระบบสั่น

อุปกรณ์เสริม
• ชุดสินค้ามาตรฐานประกอบด้วย: แบตเตอรี่, CD 

ROM (อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่), สายชาร์จ, การรั
บประกันที่เป็นสากล, สายเคเบิลข้อมูล USB, ชุดหูฟั
งสเตอริโอแบบพิเศษ

ขนาด
• เสาอากาศ: เสาอากาศภายในเครื่อง
• รูปทรง: แบบบาร์โฟน
• สีของเครื่องโทรศัพท์: สีดำ
• ขนาดของตัวเครื่อง: 101 x 43 x 18 มม.
• น้ำหนักของตัวเครื่อง: 83 กรัม

กำลังไฟ
• ความจุแบตเตอรี่: 1000 mAh
• ประเภทแบตเตอรี่: Li-ion
• เวลาสแตนด์บาย: สูงถึง 250 ชั่วโมง
• เวลาสนทนา: สูงถึง 5 ชั่วโมง

ความสามารถการเชื่อมต่อเครือข่าย
• เครือข่าย GSM: 900, 1800 MHz
• การรับส่งข้อความ: SMS แบบต่อเนื่อง (SMS 

ที่มีความยาว), EMS / release 4, MMS, Multimedia 
Message Service, SMS ให้ผู้รับหลายราย

• บริการ: SIM Toolkit / Release 99
• Voice Codec: FR/EFR/HR
•
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