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Comunique-se da maneira mais simples

O Philips Xenium X100 possui um desempenho e uma funcionalidade incontestáveis, o que garante

tranqüilidade durante seu uso. Além disso, ele comporta: uma bateria com excelente vida útil, recurso de duplo

SIM para garantir que você esteja sempre disponível e a luz do LED, pronta para acender em qualquer ocasião.

Sempre disponível e conectado

Ligado no modo de espera em até um mês

Tempo de conversa de até 7,5 horas

Amplie sua mobilidade

Duplo SIM para dois grupos de contatos

Fundamentos multimídia

Reprodução e toques MP3 para uma experiência de áudio superior

Curta as músicas da rádio FM da maneira que preferir: seja bem alto ou por meio de um headset estéreo

Lanterna LED - uma fonte de luz prática para ambientes escuros
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Especificações Destaques

Funções de rede

GPRS (Rx+Tx): Classe 12, classe B e C

Banda GSM: 900, 1.800 MHz

Mensagens: SMS CB (Transmissão celular),

SMS (Serviço de mensagens curtas), Vários

destinatários de SMS

Serviços: WAP 2.0

Codec de voz: FR/EFR/AMR/HR

Banda GSM (SIM primário): 1.800, 900 MHz

Banda GSM (SIM secundário): 1.800, 900 MHz

Dimensões

Fator forma: Em formato de barra

Dimensões do fone: 102,8 X 43,8 X 14,9 mm

Peso do fone: 52,7 g

Antena: Integrado

Imagem/tela

Tecnologia do display principal: TFT

Medida diagonal da tela (pol.): 1,8 polegada

Resolução do display principal: 128 x 160 pixel

Cores do display principal: 65536

Som

Toques: Toque MP3, Polifônico (64 tons)

Reprodução de áudio

Formatos de áudio suportados: MP3, AMR,

Midi, WAV

Captura de áudio

Gravação de voz: AMR

Gravação de áudio

Grave sua própria voz

Mídia de armazenamento

Tipos de cartões de memória: Micro Secure

Digital (SD)

Capacidade máxima do cartão de memória:

2 GB

Aplicações de multimídia

Acesso a cartão de memória: Slot para cartão

SD

Conectividade

Headset: Via miniconector USB

Praticidade

Botões e controles: Tecla de navegação de 4

direções e Enter, Atalhos personalizados,

Teclas rápidas

Gerenciamento de chamadas: Contadores de

chamadas, Encaminhamento de chamadas,

Chamada em espera, Tempo da chamada,

Chamada em espera, Chamada de

emergência, Microfone mudo, Chamadas não

atendidas, Chamadas recebidas

Relógio/versão: Digital

Fácil de usar: Duplo SIM, Interface do usuário,

Modo Mãos livres, Teclas de acesso, Bloqueio

do teclado, Teclas programáveis, Alerta

vibratório

Jogos integrados: 3

Jogos e aplicativos: Agenda, Despertador,

Calculadora, Calendário

Idioma disponível: UI: Inglês, Russo

Multimídia: Rádio FM

Personalização: Protetor de telas, Papel de

parede, Toques

Entrada de texto: Contador de caracteres,

Entrada previdente inteligente

Gerador de vibração

Controle de volume

Alimentação

Tipo de bateria: Íon de lítio

Tempo de espera: Até 800 horas

Tempo de conversa: Até 7,5 horas

Acessórios

O pacote padrão inclui: Pilha, Carregador,

Headset estéreo, Manual do Usuário

Especificações ambientais

Produto com soldas sem chumbo

Material de embalagem: Papelão

Manual do usuário: papel reciclado

Ligado no modo de espera em até um mês

É possível ligar o celular e deixá-lo no modo

de espera por um mês com uma única carga.

Tempo de conversa de até 7,5 horas

Este telefone permite até 7,5 horas de

conversação com uma única carga.

Duplo SIM

Organize melhor sua vida e mantenha seus

contatos separados usando dois números de

telefone diferentes. Com duplo SIM, você não

precisa andar com dois telefones.

Reprodução e toques MP3

Use o cartão de memória externo para

transferir arquivos de música MP3 para o

telefone e obtenha uma experiência de áudio

superior onde quer que esteja. Você também

pode personalizar os toques usando arquivos

MP3.

Rádio FM onde quer que você esteja

Desfrute da praticidade de sintonização da

rádio FM da maneira que preferir: reproduza

músicas bem alto por meio do alto-falante ou

do headset estéreo. Basta conectar o headset,

que funciona como antena e selecionar a

opção de áudio no menu.

Lanterna LED integrada

Por que procurar as chaves ou o interruptor no

escuro? Basta ativar a lanterna LED integrada

do celular para acender em qualquer ocasião.

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a

alterações sem aviso prévio. As

marcas registradas são de

responsabilidade da Koninklijke

Philips N.V. ou de seus

representantes legais

Data de emissão

2019‑10‑23

Versão: 3.1.2

12 NC: 8670 000 63766

EAN: 69 23410 70210 1

www.philips.com

http://www.philips.com/

