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on the go จะ
นทึกภาพแห่ง

พร้อม
• เวลา
• เวลา

Secre
• ตัวเต
• สมุด
• บันท

ถ่ายภ
• กล้อ
• ซูมด
ตัว
i มีคุณสมบัติที่ให้คุณติดต่อสื่อสารและช่วยในการทำงานของคุณมากมาย Secretary 
ช่วยให้คุณจัดการตารางงานจำนวนมาก และยังมีกล้อง 1.3 เมกะพิกเซล เพื่อบั
ความทรงจำสุดพิเศษได้ทุกโอกาส

ทำงานเสมอ
สแตนด์บายสูงสุด 1 เดือน
สนทนาสูงสุด 8.5 ชั่วโมง

tary on the go
ือนนัดหมายด้วยการใช้เสียง

โทรศัพท์ 1000 รายการ จุได้ 5 หมายเลขต่อรายการ
ึกเสียงได้นานถึง 30 นาที

าพคมชัดสูง
ง 1.3 เมกะพิกเซลเพื่อคุณภาพภาพที่คมชัดสดใส
ิจิตอลแบบต่อเนื่องได้สูงถึง 4x
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ขนาด
• รูปทรง: แบบฝาพับ
• เสาอากาศ: เสาอากาศภายในเครื่อง
• ขนาดของชุดหูฟัง: 89.7x46.5x25.25 มม.
• ระดับเสียงของหูฟัง: 95 ซีซี
• น้ำหนักของหูฟัง: 104 กรัม
• สีของเครื่องโทรศัพท์: Executive Silver, Superior 

Titanium

กำลังไฟ
• เวลาสนทนา: ได้ถึง 8.5 ชั่วโมง
• เวลาสแตนด์บาย: สูงถึง 850 ชั่วโมง
• เวลาในการชาร์จ: น้อยกว่า 2.5 ชั่วโมง ชม.
• ความจุแบตเตอรี่: 1100 mAh
• ประเภทแบตเตอรี่: Li-ion
• อุปกรณ์เสริมด้านไฟฟ้า: แบตเตอรี่สำรองในตั

วเครื่อง

หยุดภาพนิ่ง
• กล้องถ่ายรูป: เสาอากาศภายในเครื่อง
• ความละเอียดของภาพ: 1.3 M
• ขยายภาพแบบดิจิตอล: x2, x4
• โหมดภาพ: Normal, โหมดกลางคืน, โหมดตั

้งเวลาถ่ายภาพอัตโนมัติ
• รูปแบบไฟล์ภาพ: JPEG
• ประเภทของเซนเซอร์ภาพ: CMOS
• โหมดแสดงตัวอย่างเอฟเฟกต์พิเศษ: เฉดสีเทา, 

สีซีเปีย, ขอบ, ดิจิตอล, ภาพนูน, สีเนกาทีฟ

ภาพ/แสดงภาพ
• เทคโนโลยีของจอแสดงผลหลัก: UFB
• สีของจอแสดงผลหลัก: 65536
• ความละเอียดของจอแสดงผลหลัก: 

128x160 พิกเซล
• บรรทัดข้อความ: ได้ถึง 7
• ความละเอียดของจอแสดงผลย่อย: 80x48 พิกเซล

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

JPEG
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: แก้ไขภาพ (สี, 

ฟิลเตอร์), กรอบและไอคอน, หมุน
• เล่นภาพนิ่งต่อเนื่อง

เสียง
• เสียงเรียกเข้า: Polyphonic (64 เสียง)

การจับสัญญาณเสียง
• การบันทึกเสียง: มี, AMR

การเล่นเสียง
• รูปแบบสัญญาณเสียงที่ใช้ได้: ADPCM, AMR, 

Midi, SP-Midi

การบันทึกเสียง
• เวลาบันทึก: สูงถึง 30 นาที

สื่อเก็บข้อมูล
• หน่วยความจำของผู้ใช้: 20 MB

ความสามารถการเชื่อมต่อเครือข่าย
• การรับส่งข้อความ: SMS แบบต่อเนื่อง (SMS 

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

• บริการ: SIM Toolkit / Release 99, รองรับ OTA 
(WAP,MMS), WAP Browser Teleca2.0, WAP 
1.2.1

• GPRS (Rx+Tx): Class 10 (4+2), Class B
• Voice Codec: FR/EFR/AMR
• เครือข่าย GSM: 900, 1800, 1900 MHz

สิ่งอำนวยความสะดวก
• การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล: 

การชดเชยเวลาตามฤดูกาล, โซนเวลา, สมุดโทรศั
พท์อัจฉริยะ, Vcard Exchange

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

• การจำแนกเสียง: การบันทึกการสนทนา, คำสั่งเสียง, 
การโทรออกเสียง, บันทึกเสียง, การสั่งงานด้วยเสียง

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

นาฬิกาดิจิตอลที่เป็นภาพพักหน้าจอ, การสั่นเตือน
• ง่ายต่อการนาวิเกต: ใช้งานฟลิป, ภาพสีเคลื่อนไหว
• เกมส์และโปรแกรม: วาระการประชุม, 

นาฬิกาปลุก, เครื่องคิดเลข, ปฏิทิน, Java MIDP 2.0, 
ตัวแปลงหน่วยสากล, เตือนด้วยเสียงหากมีนัดหมาย

• มัลติมีเดีย: Foto Talk

การเชื่อมต่อ
• ชุดหูฟัง: ผ่านช่องเสียบด้านล่าง
• การเชื่อมต่อแบบต่อเนื่อง: สายเสียบ USB ด้านล่าง
• การซิงโครไนซ์ออร์แกไนเซอร์ของพีซี: Lotus 

Notes, MS Outlook
• การเชื่อมต่อแบบไร้สาย: อินฟราเรด

อุปกรณ์เสริม
• ชุดสินค้ามาตรฐานประกอบด้วย: แบตเตอรี่, CD 

ROM (อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่), สายชาร์จ, การรั
บประกันที่เป็นสากล, เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับ SAR, 
คู่มือการใช้งาน

• อุปกรณ์เสริมต่างๆ: ซองโทรศัพท์, 
อุปกรณ์ชาร์จจากที่จุดบุหรี่, ชุดหูฟังพร้อมปุ่มรั
บสาย, TV Link, ชุดอุปกรณ์ใช้ในรถ, สายข้อมูล 
USB + ซอฟต์แวร์พีซี

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
• โลหะหนัก: ไม่มี Pb, ไม่มี Hg
• วัสดุของบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ, PET, PS
•
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ัพท์ 1000
จำความจุส
ื่อในสมุดโท
ยเลขต่อห
จัดเก็บราย

เสียง 30
บันทึกเสีย
ศัพท์ หรือ
 Messaging
้ในหน่วยคว
ต่อไป

 เมกะพิก

ห่งความทร
ห้ความคมช
ึง 1.3 เมกะ
กล้องถ่ายร
ี่สดใสไว้ใช
ู้โทรเข้า ห

ลแบบต่อ
ซูมภาพเข
ยู่ในโหมด
นาวิเกเตอ
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เดียว

 8.5 ชั่วโมง
นทนาสูงสุด 8.5 ชั

ครั้ง

้วยเสียง
หมายที่พั
้สร้างนัดหมายด้วยการใช้เสียง 
้วยเสียงหรือบั
ัดหมาย

 รายการ
ูงสำหรั
รศัพท์ได้สูงถึง 1000 รายการ 

นึ่งรายชื่อ เพื่อความสะ
ชื่อผู้ติดต่อทางธุรกิจและส่วนตัว

 นาที
ง, นัดหมาย หรือการประ
ดาวน์โหลดเสียงผ่านทาง MMS 
 Service) ได้สูงสุด 30 นาที 
ามจำของโทรศัพท์สำหรั

เซล

งจำที่มีค่าของคุณได้อย่างมีคุณ
ัดสดใสมากที่สุดด้วยความละ
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้าและออกจากภาพปกติได้สูงถึง 
กล้องถ่ายรูป 
ร์ "ขึ้น" หรือ "ลง" 
ด้รวดเร็ว การกดปุ่มนาวิเกเตอร์ 
ึ้น จะ
ือออกอย่างต่อเนื่อง
APMEA

์เด่น


