
สียงเพลงที่ตรงกับสไตล์ส่วนตัว
เ
สู่โลกแห่งเสีย
MPEG4 และ
และโหมด Flig

เพื่อป
• เครื่อ
• ช่อง
• การบ
• กล้อ

สัมผัส
• ฮอต
• ลำโพ
• ใช้โ
งเพลงและสไตล์ในแบบคุณด้วย Philips 680 ที่มีทั้งเครื่องเล่น MP3, การบันทึกวิดีโอ 
กล้อง 1.3 ล้านพิกเซล เพื่อสุดยอดความบันเทิงด้านมัลติมีเดีย พร้อมปุ่มฮอตคีย์ MP3 
ht ขณะที่คุณอยู่บนเครื่อง

ระสบการณ์มัลติมีเดียขั้นสูงสุด
งเล่น MP3 เพื่อเสียงที่ชัดใสในขณะเดินทาง

เสียบการ์ด Mini SD เพื่อเป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูล/หน่วยความจำพิเศษ
ันทึกวิดีโอ MPEG4

ง 1.3 เมกะพิกเซลเพื่อคุณภาพภาพที่คมชัดสดใส

โลกแห่งเสียงเพลงที่ดีเยี่ยม
คีย์ MP3 เพื่อเข้าใช้งานได้รวดเร็ว
งคู่ในตัวเครื่องเพื่อฟังเสียงเพลง MP3

หมด Flight ได้ในขณะอยู่บนเครื่องบิน
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ขนาด
• น้ำหนักของหูฟัง: 94 กรัม
• ขนาดของชุดหูฟัง: 86.2 x 46.2 x 22 มม.
• ระดับเสียงของหูฟัง: 77 ซีซี
• รูปทรง: แบบฝาพับ
• เสาอากาศ: เสาอากาศภายในเครื่อง
• สีของเครื่องโทรศัพท์: สีดำ, ส้ม, แดง

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

128x160 พิกเซล
• บรรทัดข้อความ: 7 บรรทัด
• เทคโนโลยีของจอแสดงผลย่อย: CSTN
• สีของจอแสดงผลย่อย: 65536
• ความละเอียดของจอแสดงผลย่อย: 96x64 พิกเซล

หยุดภาพนิ่ง
• กล้องถ่ายรูป: เสาอากาศภายในเครื่อง
• ความละเอียดของภาพ: VGA (640x480), 128x160, 

768x1024, SXGA (1280x1024), 60x80
• ขยายภาพแบบดิจิตอล: x4
• รูปแบบไฟล์ภาพ: JPEG
• ประเภทของเซนเซอร์ภาพ: CMOS
• แฟลชในตัว
• คุณภาพของภาพ: Normal, ปรับละเอียด, ละ

เอียดมาก
• โหมดแสดงตัวอย่างเอฟเฟกต์พิเศษ: เฉดสีเทา, 

สีเนกาทีฟ, Brown effect, Nature, Warm, Cool, 
Fog, Classical, Moon

เล่นภาพนิ่ง
• รูปแบบการบีบอัดภาพ: BMP, GIF, JPEG

การบันทึกภาพวิดีโอ
• ประเภทของเซนเซอร์ภาพ: CMOS
• ความละเอียดช่องมองภาพ: 128x96
• รูปแบบวิดีโอ: MPEG4, H.263
• ความละเอียดวิดีโอ: Sub-QCIF
• ความละเอียดของเซนเซอร์ภาพ: 1.3 M พิกเซล

เล่นภาพ
• รูปแบบการบีบอัด: MPEG4, H.263
• อัตราเฟรม (fps): 15

เสียง
• เสียงเรียกเข้า: Polyphonic (64 เสียง), เสียงเรียกเข้า 

MP3

การจับสัญญาณเสียง
• การบันทึกเสียง: AMR, มี

การเล่นเสียง
• รูปแบบสัญญาณเสียงที่ใช้ได้: Midi, MP3, AMR, 

AAC

สื่อเก็บข้อมูล
• ความจุของหน่วยความจำในตัว: 32
• หน่วยความจำของผู้ใช้: 8 MB
• ประเภทการ์ดหน่วยความจำ: การ์ด Mini SD

ความสามารถการเชื่อมต่อเครือข่าย
• การรับส่งข้อความ: SMS แบบต่อเนื่อง (SMS 

ที่มีความยาว), MMS,Multimedia Message Service, 
SMS (Short Message Service), SMS ให้ผู้รั
บหลายราย, SMS ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

• บริการ: WAP 2.0
• GPRS (Rx+Tx): Class 10 (4+2), Class B
• Voice Codec: FR/EFR/AMR/HR
• เครือข่าย GSM: 900, 1800, 1900 MHz

สิ่งอำนวยความสะดวก
• การจัดการการโทร: ค่าโทรศัพท์, นับเวลาการโทร, 

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

• การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล: สมุดโทรศัพท์อัจฉริยะ
• การปรับแต่งค่าตามความต้องการ: Fotocall, 

วอลเปเปอร์, ดาวน์โหลด Java Application ได้
• รูปแบบ/เวลา: ดิจิตอล, นาฬิกาทั่วโลก
• ใช้งานง่าย: ปลั๊กสำหรับชุดหูฟัง, โหมดแฮนด์ฟรี, 

โหมดบนเครื่องบิน, ปุ่มเลือก
• ง่ายต่อการนาวิเกต: ใช้งานฟลิป, ภาพสีเคลื่อนไหว
• ปุ่มและการควบคุม: ปุ่มป้อนข้อมูลและ

เลือกรายการ 4 ทิศทาง, ปุ่มกล้องถ่ายรูป, เปิด/
ปิดเครื่อง, ปุ่มเครื่องเล่นเพลงโดยเฉพาะ, 
ฮอตคีย์ที่กำหนดเอง

• การควบคุมระดับเสียง
• เกมส์และโปรแกรม: วาระการประชุม, 

นาฬิกาปลุก, เครื่องคิดเลข, ปฏิทิน, ปฏิทินจันทรคติ, 
ตัวเตือนความจำเทศกาลของชาวจีน

• เกมส์ในตัวเครื่อง: 10

การเชื่อมต่อ
• ชุดหูฟัง: ผ่านทางช่องเสียบ
• การเชื่อมต่อแบบต่อเนื่อง: สายเคเบิลข้อมูล USB-

miniUSB
• ประสิทธิภาพของโมเด็ม: GPRS, SMS, CSD (เสียง, 

ข้อมูล)

อุปกรณ์เสริม
• ชุดสินค้ามาตรฐานประกอบด้วย: แบตเตอรี่, CD 

ROM (อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่), สายชาร์จ, 
สายเคเบิลข้อมูล USB

• อุปกรณ์เสริมต่างๆ: ชุดหูฟังพร้อมปุ่มรับสาย, 
สายข้อมูล USB + ซอฟต์แวร์พีซี

กำลังไฟ
• เวลาสนทนา: 4.8 ชั่วโมง
• เวลาสแตนด์บาย: 340 ชั่วโมง
• เวลาในการชาร์จ: 2 ชั่วโมง ชม.
• ความจุแบตเตอรี่: 750mAh
• ประเภทแบตเตอรี่: Li-ion
• อุปกรณ์เสริมด้านไฟฟ้า: แบตเตอรี่สำรองในตั

วเครื่อง

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
• คู่มือการใช้งานที่เป็นกระดาษรีไซเคิล
• ค่า SAR: < 1.6 W/kg
• ผลิตภัณฑ์จากโลหะไร้สารตะกั่ว
•

โทรศัพท์มือถือ
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