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 seu telefone compacto com gravaç
O ão 
de vídeo!
Envie os seus clipes de vídeo por MMS

Torne alguém numa estrela de cinema e partilhe momentos da vida dessa pessoa com 

os seus amigos! O Philips 568 é compacto e apresenta um design elegante e sofisticado. 

É incrivelmente leve e permite-lhe gravar e partilhar clipes de vídeo dos seus 

momentos mais agradáveis.

Capte e partilhe a sua vida
• Vídeo MMS para gravar e partilhar emocionantes mensagens multimédia
• Captação de vídeo
• Câmara digital VGA integrada

Enriqueça a sua experiência sonora
• Melodias polifónicas ricas com 40 tons
• O toque com uma voz à sua escolha

Fique ligado
• Telemóvel tribanda GSM900/1800/1900
• Tecnologia Java 2.0
• WAP 2.0
Philips
Telemóvel

568
CT5688
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Dimensões
• Peso do auscultador: 87 g
• Dimensões do auscultador: 99,5 x 44 x 19,5 mm
• Volume do auscultador: 82 cc
• Factor de Forma: Candy bar
• Antena: Integrada
• Cor do Auscultador: Prata Seta, Negro 

Profundo

Imagem/Ecrã
• Tecnologia do Ecrã Principal: CSTN
• Cores do Ecrã Principal: 65.536
• Resolução do Ecrã Principal: 128 x 160 pixel
• Luminosidade: 95 cd/m²
• Linhas de texto: 8

Captação de Fotografias
• Câmara: Integrada
• Resolução de imagem: VGA (640x480)
• Zoom digital: x2, x4
• Modo de Imagem: Económico, Normal, Super 

fina, Modo Nocturno
• Pré-visualizar taxa de fotogramas: 15 

fotogramas/segundo
• Formato de ficheiros de imagem: JPEG
• Tipo de sensor de imagem: CMOS

Reprodução de Fotografias
• Formato de compressão de imagens: BMP, GIF, 

GIF (87a e 89a), JPEG
• Melhoramento de imagem: Criar álbuns, Rodar
• Apresentação de slides

Captação de Vídeo
• Formato de vídeo: 3GP, H.263
• Resolução de vídeo: Sub-QCIF

Reprodução de Vídeo
• Formatos de compressão: H.263, 3GP
• Taxa de fotogramas (fps): 10, 8
• Resolução (pxl): 128 x 160, 128x96

Gravação de Vídeo
• Formatos de compressão: H.263, 3GP
• Taxa de fotogramas: 9, 4, 6 fps
• Resolução (pxl): 128x96

Som
• Toques: Polifónicos (40 tons)

Captação de Áudio
• Gravação de voz: sim, AMR

Reprodução de Áudio
• Formatos áudio suportados: AMR, Midi, SP-Midi

Gravação de Áudio
• Tempo de gravação: até 36 segundos

Suporte Multimédia de 
Armazenamento
• Capacidade da memória incorporada: 8
• Memória do utilizador: 3,2 MB

Funcionalidades de Rede
• Mensagens: SMS concatenadas (SMS longo), 

Correio electrónico, EMS / versão 4, MMS,  
Serviço Mensagens Multimedia, SMS CB (Cell 
Broadcast), SMS (Short Message Service)

• Serviços: Kit de Ferramentas SIM / Versão 99, 
Serviços OTA (WAP, MMS), Browser WAP 
Openwave 6.1

• GPRS (Rx+Tx): Classe 10 (4+2), Classe B
• Codec de Voz: FR/EFR/HR
• Banda GSM: 900, 1800, 1900 MHz

Conveniência
• Gestão de Chamadas: Custo de Chamadas, 

Contadores de Chamadas, Reencaminhamento 
de Chamadas, Chamada em Retenção, Duração 
da Chamada, Chamada em Espera, ID do 
Emissor, Chamada em Conferência, Chamada de 
Emergência, Transferência de Chamadas 
Explícita, Microfone sem som, Chamadas Não 
Atendidas, Chamada multi-destinos, Chamadas 
Recebidas

• Gestão de Informação Pessoal: Lista de 
contactos inteligente

• Personalização: GIFs Animados Transferíveis, 
Aplicações Java Transferíveis, Imagem 
Transferível, Toques Transferíveis, FotoCall, 
Protector de Ecrã, Imagem de fundo

• Reconhecimento de Voz: Memo de Voz
• Relógio/Versão: Digital, Relógio internacional
• Fácil de Utilizar: Ficha dedicada dos 

auscultadores, Modo mãos livres, Teclas, 
Bloqueio do teclado numérico, Protector de 
Ecrã - Relógio Digital, Alerta por Vibração

• Facilidade de Navegação: Matriz de Cores 
Animada

• Botões e controlos: Tecla de direcção (4 
pontos) e Enter, Tecla de função personalizada

• Controlo do volume
• Fácil de Experimentar: Modo de Demonstração
• Jogos e aplicações: Agenda, Despertador, 

Calculadora, Calendário, Java MIDP 2.0
• Jogos Integrados: 3

Conectividade
• Auscultadores: 2,5 mm
• Ligações de série: Cabo para tomada USB
• Capacidades de Modem: GPRS, SMS

Acessórios
• Embalagem normal inclui: Pilha, Carregador, 

Auscultador, Manual do Utilizador
• Acessórios opcionais: Mala de transporte, 

Auscultadores Deluxe, Unidade da bateria 
normal, Cabo de dados USB + software para PC

Energia
• Tempo de conversação: Até 4 horas
• Tempo em 'standby': Até 300 horas
• Tempo de carga: menos de 2,5 hr
• Capacidade da pilha: 900 mAh
• Tipo de Bateria: Iões de lítio

•
•

Melhoramentos Eléctricos: Pilha de 'back-up'
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ídeo MMS
 vídeo MMS permite-lhe gravar e partilhar 
mocionantes mensagens multimédia com os seus 
migos e família, bastando anexar um clipe de vídeo.

aptação de vídeo
 função de gravação de vídeo permite-lhe captar 
omentos preciosos em movimento a 4, 6 ou 9 

otogramas por segundo.

âmara digital VGA integrada
 câmara digital integrada com resolução VGA 
640x480 pixels) permite-lhe tirar fotografias de alta 
ualidade, em qualquer momento e lugar, com o seu 
elemóvel e enviá-las depois por MMS ou correio 
lectrónico, ou guardá-las na memória do seu 
elemóvel.

elodias polifónicas, 40 tons
s melodias polifónicas de 40 tons podem criar tons 
imultâneos de diferentes notas utilizando o formato 
IDI para resultados musicais mais naturais e realistas, 

al e qual uma pequena orquestra de instrumentos 
iferentes para efeitos sonoros impressionantes.

oques de voz
s toques de voz permitem-lhe utilizar a função de 
ravação integrada do telemóvel no formato AMR para 
riar um clipe de voz de um ente querido ou outra fonte 
ara utilizar como um toque divertido e memorável.

elemóvel tribanda GSM900/1800/1900
 modo GSM incluindo 900 MHz, 1800 MHz e 1900 
Hz permitem-lhe ter uma cobertura mundial no seu 

elemóvel.

ava 2.0
 tecnologia Java 2.0 permite-lhe melhorar e 
ersonalizar o seu telemóvel com novos jogos e 
plicações, bastando transferi-los.

AP 2.0
 WAP 2.0 optimiza a utilização de tecnologia de 

igação baseada em pacotes com maiores larguras de 
banda para ligar mais facilmente o seu telemóvel a web 
sites WAP, permitindo-lhe aceder a informações 
completas sempre que precisar.
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