
ลังแบตเตอรี่ที่น่าเหลือเชื่อ
พ
สิ่งสุดท้ายที่คุณ
่งเพื่อนร่วมทา

พร้อม
• เวลา
• เวลา

การเช
• Blue
• อินฟ

Secre
• ตัวเต
• สมุด
ไม่ลืมพกติดตัวเมื่อออกจากบ้าน นั่นก็คือโทรศัพท์ Xenium 9@9d ที่เป็นดั
งของคุณเพื่อการติดต่อสื่อสารในขณะเดินทาง

ทำงานเสมอ
สแตนด์บายสูงสุด 1 เดือน
สนทนาสูงสุด 8.5 ชั่วโมง

ื ่อมต่อขั้นสูง
tooth เพื่อการเชื่อมต่อไร้สายกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้ง่ายดาย
ราเรดสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลในระยะใกล้

tary on the go
ือนนัดหมายด้วยการใช้เสียง

โทรศัพท์ 1000 รายการ จุได้ 5 หมายเลขต่อรายการ
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ภาพ/แสดงภาพ
• บรรทัดข้อความ: 8
• สีของจอแสดงผลหลัก: 65536
• ความละเอียดของจอแสดงผลหลัก: 

128x160 พิกเซล
• เทคโนโลยีของจอแสดงผลหลัก: CSTN

เสียง
• เสียงเรียกเข้า: Polyphonic (64 เสียง)

การเล่นเสียง
• รูปแบบสัญญาณเสียงที่ใช้ได้: AMR, Midi

การบันทึกเสียง
• เวลาบันทึก: ได้ถึง 60 วินาที

การจับสัญญาณเสียง
• การบันทึกเสียง: มี, AMR

เล่นภาพนิ่ง
• รูปแบบการบีบอัดภาพ: BMP, GIF, GIF (87a & 89a), 

JPEG
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: กรอบและไอคอน
• หมุน: ขั้นละ 90 องศา
• เล่นภาพนิ่งต่อเนื่อง

หยุดภาพนิ่ง
• กล้องถ่ายรูป: เสาอากาศภายในเครื่อง
• ขยายภาพแบบดิจิตอล: สูงถึง x4 แบบต่อเนื่อง
• Flash: ภายในตัว
• ประเภทของเซนเซอร์ภาพ: CMOS
• อัตราเฟรมตัวอย่าง: 15 เฟรม/วินาที
• รูปแบบไฟล์ภาพ: JPEG
• โหมดภาพ: Normal, โหมดกลางคืน, โหมดตั

้งเวลาถ่ายภาพอัตโนมัติ, ถ่ายภาพต่อเนื่อง
• ความละเอียดของภาพ: 1.3 M
• ความไว: ต่ำสุด 5 Lux

สื่อเก็บข้อมูล
• หน่วยความจำของผู้ใช้: 18 MB

การเชื่อมต่อ
• Bluetooth
• ชุดหูฟัง: ผ่านช่องเสียบด้านล่าง
• ประสิทธิภาพของโมเด็ม: CSD (เสียง, ข้อมูล), 

GPRS, SMS
• PC Link: USB 1.1
• การเชื่อมต่อแบบต่อเนื่อง: สายเสียบ USB ด้านล่าง
• การซิงโครไนซ์ออร์แกไนเซอร์ของพีซี: Lotus 

Notes, MS Outlook
• การเชื่อมต่อแบบไร้สาย: Bluetooth, อินฟราเรด

สิ่งอำนวยความสะดวก
• การจัดการการโทร: ค่าโทรศัพท์, นับเวลาการโทร, 

การโอนสาย, การพักสาย, เวลาสนทนา, 
สายเรียกซ้อน, แสดงหมายเลขโทรเข้า, การประ
ชุมทางโทรศัพท์, การโทรฉุกเฉิน, การโอนสาย, 
ปิดไมโครโฟน, สายที่ไม่ได้รับ, การสนทนาพร้อมกั
นหลายสาย, สายที่รับ

• รูปแบบ/เวลา: แบบเข็ม, ดิจิตอล, นาฬิกาทั่วโลก
• ใช้งานง่าย: โหมดแฮนด์ฟรี, ปุ่มด่วน, ล็อคปุ่มกด, 

นาฬิกาดิจิตอลที่เป็นภาพพักหน้าจอ, ปุ่มเลือก, 
การสั่นเตือน

• เกมส์ในตัวเครื่อง: 4
• เกมส์และโปรแกรม: วาระการประชุม, 

นาฬิกาปลุก, เครื่องคิดเลข, ปฏิทิน, Java MIDP 2.0, 
ปฏิทินจันทรคติ, Exen Game Extensions (EGE), ตั
วแปลงหน่วยสากล, Java JTWI 1.1, 
เตือนด้วยเสียงหากมีนัดหมาย

• การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล: สมุดโทรศัพท์อัจฉริยะ, 
Vcard Exchange, Safeguard, นาฬิกาทั่วโลก

• การปรับแต่งค่าตามความต้องการ: ดาวน์โหลดภาพ 
GIF เคลื่อนไหวได้, ดาวน์โหลด Java Application 
ได้, ดาวน์โหลดรูปได้, ดาวน์โหลดเสียงเรียกเข้าได้, 
Fotocall, ภาพพักหน้าจอ, วอลเปเปอร์

• การจำแนกเสียง: การบันทึกการสนทนา, คำสั่งเสียง, 
การโทรออกเสียง, การสั่งงานด้วยเสียง, บั
นทึกเสียงแบบยาว

• การป้อนข้อความ: T9, ฐานข้อมูลผู้ใช้ T9, ตัวนับอั
กษร

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมต่างๆ: ชุดอุปกรณ์ Bluetooth ในรถ, 

ชุดหูฟัง Bluetooth, แท่นวางในรถ, ซองโทรศัพท์, 
อุปกรณ์ชาร์จจากที่จุดบุหรี่, ชุดหูฟัง FM พร้อมปุ่มรั
บสาย, ชุดหูฟังพร้อมปุ่มรับสาย, สายคล้องคอ, 
ชุดหูฟังแฮนด์ฟรี FM สเตอริโอ, TV Link, 
ชุดอุปกรณ์ใช้ในรถ, สายข้อมูล USB + 
ซอฟต์แวร์พีซี

• ชุดสินค้ามาตรฐานประกอบด้วย: แบตเตอรี่, 
สายชาร์จ, เครื่องโทรศัพท์, การรับประกั
นที่เป็นสากล, เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับ SAR, 
คู่มือการใช้งาน

ขนาด
• เสาอากาศ: เสาอากาศภายในเครื่อง
• รูปทรง: แบบบาร์โฟน
• สีของเครื่องโทรศัพท์: Dazzling Silver, Luminous 

Black
• ขนาดของชุดหูฟัง: 108 x 45 x 18.5 มม.
• ระดับเสียงของหูฟัง: 80 ซีซี
• น้ำหนักของหูฟัง: 96 กรัม

กำลังไฟ
• ความจุแบตเตอรี่: 1100 mAh
• ตัวจัดการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่: เปิด/ปิดอั

ตโนมัติ
• ประเภทแบตเตอรี่: Li-ion
• เวลาในการชาร์จ: น้อยกว่า 2.5 ชม. ชม.
• เวลาสแตนด์บาย: สูงถึง 850 ชั่วโมง
• เวลาสนทนา: สูงถึง 8 ชั่วโมง

ความสามารถการเชื่อมต่อเครือข่าย
• GPRS (Rx+Tx): Class 10 (4+2), Class B
• เครือข่าย GSM: 900, 1800, 1900 MHz
• การรับส่งข้อความ: SMS แบบต่อเนื่อง (SMS 

ที่มีความยาว), อีเมล์, EMS / release 4, 
MMS,Multimedia Message Service, 
ข้อความมาตรฐาน (SMS,MMS), SMS ด่วน, SMS CB 
(Cell Broadcast), SMS (Short Message Service), 
SMS ให้ผู้รับหลายราย, การรับส่งข้อความด่วน QQ

• บริการ: รองรับ OTA (WAP,MMS), SIM Toolkit / 
Release 99, WAP 2.0, อินเตอร์เน็ตบนมือถือ, 
เบราเซอร์ WAP Teleca Obigo 3.0, DRM (forward 
lock)

• Voice Codec: FR/EFR/AMR
•
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 รายการ
ูงสำหรั
รศัพท์ได้สูงถึง 1000 รายการ 

นึ่งรายชื่อ เพื่อความสะ
ชื่อผู้ติดต่อทางธุรกิจและส่วนตัว
APMEA

์เด่น


