
inden, amire szüksége lehet
M .
Nagyszerű választás azoknak, akik egyszerűbb kivitelű készüléket keresnek. A könnyen 

kezelhető menü és a pormentes billentyűzet segítségével a Philips 160 még szélsőséges 

körülmények között is egyszerűen használható. Meghosszabbított készenléti idő és 

több címzettnek szóló SMS áll rendelkezésre.

Bárhol elfér
• Pormentes billentyűzet a védelem és a kiváló teljesítmény érdekékében
• Könnyen kezelhető menü ikonokkal
• Akár 17 nap készenléti idő
• Akár 6 óra beszélgetési idő
• A több címzettnek szóló SMS segítségével több embernek is elküldheti üzenetét
• Polifónikus csengőhangok
Philips
Mobiltelefon
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 műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
áltozhatnak.
inden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. 

éget, vagy az illető jogtulajdonost illeti
 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
inden jog fenntartva.
ww.philips.com
Méretek
• Kézibeszélő súlya: 84 g
• Kézibeszélő méretei: 103 x 47,5 x 18,7 mm
• Kézibeszélő hangereje: 89 cc
• Formai szempont: Mutatós sáv
• Antenna: Integrált
• Kézibeszélő színe: Világoskék, halványszürke

Kép/Kijelző
• Fő kijelző technológia: STN
• Fő kijelző színei: Fekete-fehér
• Fő kijelző / Felbontás: 101 x 80 pixel
• Szövegsorok: 5

Állókép lejátszás
• Képtömörítési formátum: GIF, GIF (87a & 89a)

Hang
• Csengőhangok: Többszólamú (16 csengőhang)

Hanglejátszás
• Támogatott audioformátumok: Midi, SP-Midi

Média tárolás
• Beépített memória kapacitása: 4
• Felhasználó memória: 0,3 MB

Hálózati jellemzők
• Üzenetküldés: Összefűzött SMS (hosszú SMS), 

EMS / 4. kiadás, Előreírt SMS, Gyors SMS, SMS 
CB (Cell Broadcast), SMS (rövid szöveges 
üzenet)

• Hang-Codec: FR/EFR/AMR
• GSM sáv: 900, 1800 MHz

Kényelem
• Híváskezelés: Hívásdíj, Hívásszámlálás, 

Hívásátirányítás, Hívás tartásba helyezése, Hívás 
időpontja, Hívásvárakoztatás, Hívóazonosító, 
Segélyhívás, Mikrofon némítás, Nem fogadott 

hívások, Konferenciabeszélgetés, Fogadott 
hívások

• Személyes információk kezelése: Intelligens 
telefonkönyv

• Személyre szabás / Testreszabás: Letölthető kép, 
Letölthető csengőhangok, Képernyőkímélő

• Könnyen használható: Célra rendelt fejhallgató-
csatlakozó, Gyorsgombok, Billentyűzár, 
Képernyőkímélő digitális óra, Rezgő hívásjelzés, 
Rögzített színű háttérkép

• Áttekinthető menürendszer: Animációs 
karusszel

• Gombok és vezérlőelemek: Négyutas navigációs 
gomb és enter, Testreszabott gyorsgomb

• Hangerő szabályzó
• Játékok és alkalmazások: Ébresztőóra, 

Számológép, Euro átalakító
• Beágyazott játékok: 2
• Óra/Verzió: Analóg, Digitális

Csatlakoztathatóság
• Fülhallgató: 2,5 mm

Tartozékok
• Standard csomag tartalma: Elem, Töltő, 

Nemzetközi garancia, SAR tájékoztató lap, 
Felhasználói kézikönyv

• Opcionális tartozékok: Tok, Deluxe fejhallgató, 
Monó fejhallgató, Normál akkumulátorcsomag

Áram
• Készenléti idő: 6 óra
• Készenléti idő: 400 óra
• Töltési idő: kevesebb mint 2,5 óra óra
• Akkumulátorkapacitás: 720 mAh
• akku típusa: Li-ion
• Elektromos fejlesztések: Tartalékakkumulátor

Környezetvédelmi adatok
• Nehézfémek: Ólommentes
• Csomagolóanyag: Karton
•
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ormentes billentyűzet
 pormentes billentyűzet még szélsőségesebb 
örülmények között – például a szabadban – is 
egvédi készülékét, így telefonja mindenhol kiválóan 
asználható.

önnyen kezelhető menü
 könnyen kezelhető menü egyszerű és kifejező ikonjai 
egítik a kényelmes navigálást a készülék funkciói 
özött.

kár 17 nap készenléti idő
 telefont folyamatosan akár 17 napig is készenlétben 
arthatja egyetlen feltöltéssel, ami szükségtelenné teszi 
 töltő használatát az utazások alkalmával.

kár 6 óra beszélgetési idő
eszéljen akár 6 órát egyetlen feltöltéssel; nincs 
zükség többé töltő használatára az utazások 
lkalmával.

öbb címzettnek szóló SMS
 több címzettnek szóló SMS (Short Message Service) 
egítségével egyidejűleg több embernek küldhet 
zenetet az üzenet megírása után egyszerűen 
iválasztva a címzetteket, majd megnyomva a „küldés” 
ombot.

olifonikus csengőhangok
elefonja testre szabásához válasszon a telefon 
sengőhangjai közül.
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