
szystko, czego potrzebujes
W z.
Doskonałe urządzenie dla osób szukających telefonu bez zbędnych dodatków. Proste 

menu i odporna na kurz klawiatura sprawiają, że telefon Philips 160 jest łatwy w 

obsłudze nawet w ekstremalnych warunkach. Zaletą telefonu jest długi czas gotowości 

i funkcja wysyłania wiadomości SMS do wielu adresatów.

Pasuje i towarzyszy Ci wszędzie
• Odporna na kurz klawiatura zapewniająca ochronę i działanie
• Łatwe w użyciu menu z ikonami
• Do 17 dni w trybie gotowości
• Czas rozmów do 6 godzin
• Wysyłanie wiadomości SMS do wielu osób jednocześnie
• Dzwonki i melodie polifoniczne
Philips
Telefon komórkowy
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owiadomienia.
naki towarowe są własnością Koninklijke Philips 
lectronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.
 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
szelkie prawa zastrzeżone.
ww.philips.com
Wymiary
• Ciężar słuchawki: 84 g
• Wymiary słuchawki: 103 x 47,5 x 18,7 mm
• Głośność słuchawki: 89 cm3
• Format: Standardowy
• Antena: Wbudowany
• Kolor słuchawki: Błękit, szary

Obraz/Wyświetlacz
• Technologia wyświetlacza: STN
• Liczba kolorów głównego wyświetlacza: Czarno-

biały
• Rozdzielczość głównego wyświetlacza: 

101x80 piksele
• Ilość linii teksu: 5 linii

Odtwarzanie zdjęć
• Format kompresji zdjęć: GIF, GIF (87a i 89a)

Dźwięk
• Dzwonki: Polifoniczne (16-tonowe)

Odtwarzanie audio
• Obsługiwane formaty audio: Midi, SP-Midi

Nośnik pamięci
• Pojemność pamięci wewnętrznej: 4
• Pamięć użytkownika: 0,3 MB

Funkcje sieciowe
• Przesyłanie wiadomości: Połączone wiadomości 

SMS (długi SMS), Szablony wiadomości SMS, EMS 
/ release 4, Szybki SMS, SMS CB (Cell Broadcast), 
SMS (krótkie wiadomości tekstowe)

• Koder dźwięku: FR/EFR/AMR
• Pasmo GSM: 900, 1800 MHz

Wygoda
• Zarządzanie połączeniami: Koszt połączeń, 

Liczniki połączeń, Przekierowywanie połączeń, 
Zawieszanie połączeń, Czas połączeń, Połączenia 
oczekujące, Idendyfikacja numeru, Numer 
alarmowy, Wyciszenie mikrofonu, Nieodebrane 

połączenia, Wywołanie konferencyjne, 
Połączenia odebrane

• Zarządzanie informacjami osobistymi: 
Inteligentna książka telefoniczna

• Personalizacja/dostosowywanie: Zdjęcia 
pobierane z Internetu, Dzwonki pobierane z 
Internetu, Wygaszacz ekranu

• Łatwa obsługa: Gniazdo zestawu 
słuchawkowego, Przyciski szybkiego dostępu, 
Blokada klawiatury, Zegar cyfrowy wygaszacza 
ekranu, Dzwonek wibracyjny, Stała, kolorowa 
tapeta

• Łatwa nawigacja: Animowana karuzela
• Przyciski i elementy sterujące: 4-kier. przycisk 

nawigacyjny i enter, Definiowalne przyciski szyb. 
dostępu

• Regulacja głośności
• Gry i aplikacje: Budzik, Kalkulator, Przelicznik 

euro
• Gry wbudowane: 2
• Zegar/wersja: Analogowy, Cyfrowe

Możliwości połączenia
• Słuchawki: 2,5 mm

Akcesoria
• Zawartość standardowego opakowania: Bateria, 

Ładowarka, Międzynarodowa gwarancja, Karta 
informacyjna SAR, Podręcznik użytkownika

• Akcesoria opcjonalne: Futerał, Zestaw 
słuchawkowy Deluxe, Zestaw słuchawkowy 
monofoniczny, Standardowy akumulator

Moc
• Czas rozmowy: 6 godz.
• Czas gotowości: 400 godz.
• Czas ładowania: poniżej 2,5 godz. godz.
• Pojemność baterii: 720 mAh
• Rodzaj baterii: Li-ion
• Funkcje elektryczne: Bateria podtrzymania

Charakterystyka ekologiczna
• Metale ciężkie: Bezołowiowy
• Materiały opakowaniowe: Karton
•
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dporna na kurz klawiatura
dporna na kurz klawiatura chroni telefon nawet w 
ardziej ekstremalnych warunkach, np. na świeżym 
owietrzu, aby urządzenie mogło działać zawsze i 
szędzie, gdy jest potrzebne.

atwe w użyciu menu
atwe w użyciu menu zawiera proste i czytelne ikony 
możliwiające wygodne wybieranie funkcji telefonu.

o 17 dni w trybie gotowości
elefon może być włączony i pracować w trybie 
otowości przez 17 dni na jednym naładowaniu, dzięki 
zemu nie potrzeba tak często mieć przy sobie 
adowarki.

zas rozmów do 6 godzin
zas trwania rozmów wynosi maksymalnie 6 godzin na 

ednym naładowaniu, dzięki czemu nie potrzeba tak 
zęsto mieć przy sobie ładowarki.

iadomości SMS do kilku adresatów
unkcja wysyłania wiadomości SMS do wielu osób służy 
o przesyłania krótkich informacji do kilku osób 

ednocześnie, wystarczy w tym celu wpisać wiadomość, 
ybrać jej odbiorców i nacisnąć przycisk wysyłania.

zwonki polifoniczne
ybierz jeden z wbudowanych dzwonków, aby 

opasować telefon do swoich upodobań.
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