
ały klejnot
M
Idealny telef

wyglądzie be

Dodaj
• Wyś
• Łatw
• Wys
• Dzw
on dla każdego, komu potrzebny jest niewielki telefon o atrakcyjnym 

z zbędnych dodatków.

 życiu więcej kolorów
wietlacz z 4 tys. kolorów i 5 liniami tekstu
a nawigacja dzięki menu z animowanymi ikonami
yłanie wiadomości SMS do wielu osób jednocześnie
onki i melodie polifoniczne
 

Philips
Telefon komórkowy

162

CT1628



 

Wymiary
• Ciężar słuchawki: 82 g
• Wymiary słuchawki: 98 x 44,7 x 18,5 mm
• Głośność słuchawki: 73 cm3
• Format: Standardowy
• Antena: Wbudowany
• Kolor słuchawki: Czarny onyks, Czerwony rubin, 

Srebrny kryształ, Srebrny kwarc

Obraz/Wyświetlacz
• Technologia wyświetlacza: CSTN
• Liczba kolorów głównego wyświetlacza: 4096
• Rozdzielczość głównego wyświetlacza: 

101x80 piksele
• Ilość linii teksu: 5 linii

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

JPEG

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)

• Usługi: SIM Toolkit / Wersja 99, Usługi OTA 
WAP, WAP Browser Teleca 2.0, WAP 1.2.1

• 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, 
Telekonferencja, Numer alarmowy, Jawne 

przekazywanie połączeń, Wyciszenie mikrofonu, 
Nieodebrane połączenia, Wywołanie 
konferencyjne, Połączenia odebrane

• Zarządzanie informacjami osobistymi: Inteligentna 
książka telefoniczna

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

• Zegar/wersja: Analogowy, Cyfrowe
• Łatwa obsługa: Gniazdo zestawu słuchawkowego, 

Przyciski szybkiego dostępu, Blokada klawiatury, 
Zegar cyfrowy wygaszacza ekranu, Dzwonek 
wibracyjny

• 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: 3

Możliwości połączenia
• Słuchawki: 2,5 mm

Akcesoria
• Zawartość standardowego opakowania: Bateria, 

Ładowarka, Międzynarodowa gwarancja, Karta 
informacyjna SAR, Podręcznik użytkownika

• Akcesoria opcjonalne: Futerał, Adapter do gniazda 
zapalniczki, Słuchawki radiowe Deluxe, Zestaw 
słuchawkowy Deluxe, Zestaw słuchawkowy 
monofoniczny, Pasek na szyję, Standardowy 
akumulator, Uniwersalny zestaw samochodowy

Moc
• Czas rozmowy: 4 godz.
• Czas gotowości: 300 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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