
še, co potřebujete.
V
Skvělá volba pro ty, kteří nepotřebují ve svém mobilním telefonu zbytečné „ozdůbky“. 

Jednoduchá nabídka a klávesnice odolná proti prachu zajišťují snadné ovládání modelu 

160 i v extrémních podmínkách. Je také k dispozici rozšířený pohotovostní režim a 

možnost zasílat zprávy SMS více osobám.

Vejde se kamkoli, půjde s vámi na kraj světa
• Klávesnice odolná proti prachu zvyšuje ochranu i výkon
• Nabídka s jednoduchým ovládáním prostřednictvím ikon
• Až 17denní výdrž v pohotovostním režimu
• Až 6 hodin hovoru
• Zprávy SMS více osobám umožní kontakt s více příjemci najednou
• Polyfonní vyzváněcí melodie
Philips
Mobilní telefon
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Rozměry
• Hmotnost přístroje: 84 g
• Rozměry přístroje: 103 mm x 

47,5 mm x 18,7 mm
• Objem přístroje: 89 cm3
• Tvar: Klasický tvar
• Anténa: Integrovaný
• Barva přístroje: Jemně modrá, světle šedá

Obraz/displej
• Technologie hlavního displeje: STN
• Barvy hlavního displeje: B/W (č/b)
• Rozlišení hlavního displeje: 101x80 pixel
• Řádky textu: 5

Zobrazení fotografií
• Kompresní formát obrázků: GIF, GIF (87a a 89a)

Zvuk
• Zvonění: Polyfonní (16 tónů)

Přehrávání zvuku
• Podporované formáty audio: Midi, SP-Midi

Úložná média
• Kapacita zabudované paměti: 4
• Uživatelská paměť: 0,3 MB

Funkce sítě
• Zprávy: Řetězení zpráv SMS (dlouhé SMS), EMS / 

verze 4, Předdefinované zprávy SMS, Rychlé 
SMS, Zprávy SMS CB (Cell Broadcast), SMS

• Hlasový kodek: FR/EFR/AMR
• Pásmo GSM: 900, 1800 MHz

Pohodlí
• Správa hovorů: Cena hovoru, Počitadlo hovorů, 

Předávání hovorů, Přidržení hovoru, Doba 
hovoru, Čekající hovor, Identifikace volajícího, 
Nouzové hovory, Ztlumení mikrofonu, 
Zmeškané hovory, Vícenásobný hovor, Přijaté 
hovory

• Správa osobních informací: Inteligentní telefonní 
seznam

• Možnost vlastního nastavení: Obrázek ke 
stažení, Vyzváněcí melodie ke stažení, Spořič 
obrazovky

• Snadné použití: Speciální konektor sluchátka, 
Klávesové zkratky, Zámek klávesnice, Spořič 
obrazovky – digitální hodiny, Vibrace, Stálá barva 
tapety

• Snadná navigace: Animovaný karusel
• Tlačítka a ovládací prvky: 4cestné navigační 

tlačítko a Enter, Programovatelná klávesa
• Ovládání hlasitosti: ano
• Hry a aplikace: Budík, Kalkulačka, Konvertor 

měny
• Zabudované hry: 2
• Hodiny/verze: Analogový, Digitální

Možnosti připojení
• Sluchátka: 2,5 mm

Příslušenství
• Standardní balení zahrnuje: Baterie, Nabíječka, 

Mezinárodní záruka, Informační leták SAR, 
Uživatelský manuál

• Volitelné příslušenství: Přenosné pouzdro, 
Sluchátko deluxe, Monofonní sluchátka, Sada 
běžných akumulátorů

Napájení
• Doba hovoru: 6 hodin
• Doba v pohotovostním režimu: 400 hodin
• Doba nabíjení: méně než 2,5 hodiny h
• Kapacita baterie: 720 mAh
• Typ baterie: Li-Ion
• Úpravy elektrického zapojení: Zálohovací 

baterie

Ekologické specifikace
• Těžké kovy: Bez olova
• Balicí materiál: Karton
•
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lávesnice odolná proti prachu
lávesnice odolná proti prachu zajišťuje ochranu i 
extrémních podmínkách mimo civilizaci. Telefon tak 
ude stejně výkonný a použitelný i v okamžiku, kdy to 
udete nejvíce potřebovat.

abídka s jednoduchým ovládáním
abídka s jednoduchým ovládáním obsahuje 

ednoduché a intuitivní ikony pro pohodlný výběr funkcí 
elefonu.

ž 17denní výdrž v pohotovostním režimu
elefon vydrží v pohotovostním režimu po dobu až 17 
nů na jediné nabití. Často tak odpadá nutnost cestovat 
nabíječkou.

ž 6 hodin hovoru
a jedno nabití lze hovořit až 6 hodiny. Často tak 
dpadá nutnost cestovat s nabíječkou.

právy SMS více osobám
omocí zprávy SMS více osobám lze odeslat zprávu 
ěkolika lidem najednou. Stačí napsat zprávu, 

ednoduše vybrat příjemce a stisknout tlačítko 
Odeslat“.

olyfonní vyzváněcí melodie
řizpůsobte si váš telefon výběrem jedné z vestavěných 
yzváněcích polyfonních melodií.
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