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พลงัแบตเตอร่ีที่นาเหลอืเชื่อ
ส่ิงสุดทายที่คุณไมลมืพกตดิตวัเม่ือออกจากบาน นั่นกคื็อโทรศพัท Xenium 9@9a ที่เปนดั่งเพื่อนรวมทางของคุณเพื่อการตดิตอส่ือสารในขณะเดนิทาง

พรอมทํางานเสมอ

เวลาสแตนดบายสูงสุด 40 วัน

เวลาสนทนาสูงสุด 10 ช่ัวโมง

ขอมลูบนปลายน้ิว

สมุดโทรศัพท 1000 รายการ จไุด 5 หมายเลขตอรายการ

เกบ็ SMS ไดมากถงึ 250 ขอความ

หนวยความจาํขนาดใหญสําหรับผูใช

ดไูดสะดวกไมวาจะอยูท่ีใด

จอ OLED สี 65K ที่ใหความสวาง



Xenium CT1898/000APMEA

รายละเอยีดเฉพาะ ไฮไลต

ขนาด

เสาอากาศ: เสาอากาศภายในเคร่ือง

รปูทรง: แบบบารโฟน

ขนาดของตวัเครื่อง: 99,7 x 43,5 x 19,2 มม.

ระดบัเสยีงของตวัเครื่อง: 77 ซซีี

น้ําหนักของตวัเครื่อง:

86 กรัม

สขีองเครื่องโทรศัพท: สีเงนิ, สีดาํ

ภาพ/แสดงภาพ

ความสวาง: 80 cd/m²

ขนาดจอวดัตามเสนทแยงมมุ: 1.5

บรรทัดขอความ: 7

สขีองจอแสดงผลหลกั: 65536

ความละเอยีดของจอแสดงผลหลกั:

128x128 พิกเซล

เทคโนโลยีของจอแสดงผลหลกั: OLED

เสยีง

เสยีงเรยีกเขา: Polyphonic (64 เสียง)

การเลนเสยีง

รปูแบบสญัญาณเสยีงท่ีใชได: Midi

เลนภาพน่ิง

รปูแบบการบีบอดัภาพ: BMP, GIF, GIF (87a & 89a), JPEG

การเพิ่มประสทิธภิาพของภาพ: กรอบและไอคอน

สื่อเกบ็ขอมลู

การจดัการหนวยความจาํ: สถานะหนวยความจาํ, การจดัสรร

หนวยความจาํแบบไดนามิค

หนวยความจาํของผูใช: 2 MB

ความสามารถการเช่ือมตอเครอืขาย

GPRS (Rx+Tx): Class 10 (4+2), Class B

เครอืขาย GSM: 900, 1800 MHz

การรบัสงขอความ: EMS / release 4, MMS, Multimedia

Message Service, ขอความมาตรฐาน (SMS,MMS), SMS CB

(Cell Broadcast), SMS (Short Message Service), SMS

แบบตอเนื่อง (SMS ที่มีความยาว), SMS ดวน

บรกิาร: รองรับ OTA (WAP,MMS), SIM Toolkit / Release

บรกิาร: รองรับ OTA (WAP,MMS), SIM Toolkit / Release

99, เบราเซอร WAP Teleca Obigo 3.0, WAP 1.2.1

Voice Codec: FR/EFR/AMR

สะดวกสบาย

ปุมและการควบคมุ: ปุมปอนขอมูลและเลอืกรายการ 4

ทศิทาง, ฮอตคียที่กาํหนดเอง

การจดัการการโทร: คาโทรศัพท, นบัเวลาการโทร, การโอน

สาย, การพักสาย, เวลาสนทนา, สายเรียกซอน, แสดงหมายเลข

โทรเขา, การประชุมทางโทรศัพท, การโทรฉกุเฉนิ, การโอนสาย,

ปดไมโครโฟน, สายที่ไมไดรับ, การสนทนาพรอมกนัหลายสาย,

สายที่รับ

รปูแบบ/เวลา: ดจิติอล

ใชงานงาย: ปุมดวน, ลอ็คปุมกด, ปุมเลอืก, การส่ันเตอืน

เกมสในตวัเครื่อง: 3

เกมสและโปรแกรม: วาระการประชุม, นาฬกิาปลกุ, เคร่ืองคิด

เลข, ปฏทินิ, Java MIDP 2.0

การปรบัแตงคาตามความตองการ: ดาวนโหลดภาพ GIF

เคลื่อนไหวได, ดาวนโหลด Java Application ได, ดาวนโหลดรูป

ได, ดาวนโหลดเสียงเรียกเขาได, ภาพพักหนาจอ, วอลเปเปอร

การปอนขอความ: T9

การเช่ือมตอ

ชุดหูฟง: ผานชองเสียบดานลาง

อปุกรณเสรมิ

อปุกรณเสรมิตางๆ: ซองโทรศัพท, อปุกรณชารจจากที่จดุบหุร่ี,

สายคลองคอ, ชุดอปุกรณใชในรถ, ชุดหฟูงพรอมปุมรับสาย

ชุดสนิคามาตรฐานประกอบดวย: แบตเตอร่ี, สายชารจ,

เคร่ืองโทรศัพท, การรับประกนัที่เปนสากล, เอกสารขอมูลเกี่ยว

กบั SAR, คูมือผูใช

กาํลงัไฟ

ความจแุบตเตอรี่: 1200 mAh

ประเภทแบตเตอรี่: Li-ion

เวลาในการชารจ: 3,45 ช่ัวโมง ชม.

เวลาสแตนดบาย: สูงถงึ 1000 ช่ัวโมง

เวลาสนทนา: สูงถงึ 10 ช่ัวโมง

ขอกาํหนดเกี่ยวกบัสิ่งแวดลอม

ผลติภณัฑจากโลหะไรสารตะกั่ว

เวลาสแตนดบายสงูสดุ 40 วนั

ใชงานไดนานกวาเดมิ คุณสามารถเปดเคร่ืองรอรับสายและอยูใน

โหมดสแตนดบายไดนานตอเนื่อง 40 วัน โดยการชารจเพียงคร้ัง

เดยีว

เวลาสนทนาสงูสดุ 10 ช่ัวโมง

เพลนิกบัการสนทนาไดนานถงึ 10 ช่ัวโมงตอการชารจแตละคร้ัง

จงึไมจาํเปนตองพกพาอปุกรณชารจทกุคร้ังที่เดนิทางอกีตอไป

สมดุโทรศัพท 1000 รายการ

หนวยความจาํความจสูุงสําหรับเกบ็รายช่ือในสมุดโทรศัพทไดสูง

ถงึ 1000 รายการ และ 5 หมายเลขตอหนึ่งรายช่ือ เพ่ือความ

สะดวกตอการจดัเกบ็รายช่ือผูตดิตอทางธรุกจิและสวนตวั

เกบ็ SMS ได 250 ขอความ

โทรศัพทรุนนี้มีพ้ืนที่หนวยความจาํมากเปนพิเศษ เพ่ือเกบ็ SMS

(Short Message Service) ไดสูงถงึ 250 ขอความ ใหคุณเกบ็

ขอความสําคัญของคุณไดมากกวาเดมิ

หนวยความจาํขนาดใหญสาํหรบัผูใช

หนวยความจาํขนาดใหญสําหรับผูใชชวยในการจดัเกบ็ขอมูลสวน

ตวัของคุณ เชน ขอความ SMS (Short Message Service), ราย

ช่ือ และขอมูลที่ดาวนโหลด เชน ภาพพ้ืนหลงั เสียงเรียกเขา

และ

อื่นๆ อกีมากมาย คุณสามารถเกบ็ขอความ SMS ไดสูงสุด 250

ขอความ และบนัทกึรายช่ือไดถงึ 1,000 รายช่ือ รวมทั้งขอมูล

อื่นๆ ที่ดาวนโหลดมา

จอ OLED ส ี65K ท่ีใหความสวาง

จอ OLED ใหสีสูงสุด 65K พรอมความละเอยีด 128x128

พิกเซล เพ่ือใหคุณดขูอมูลตางๆ บนโทรศัพทของคุณไดอยาง

สวางสดใส ใหภาพที่คมชัดทกุรายละเอยีด
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