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ร้อมกล้องดิจิตอล 1.3 เมกะพิกเซล
สบการณ์ที่พลิกโฉมในรูปแบบใหม่ของ Philips 760 ที่เป็นทั้งโทรศัพท์และกล้องในตั
้อมกล้องถ่ายรูปในเครื่องเดียวกันนี้ได้รวมฟังก์ชันการทำงานที่คุณจะได้รั
ยรูปดิจิตอลจริง เพื่อบันทึกภาพเหตุการณ์สำคัญของคุณ

บบสำหรับการถ่ายภาพ
แบบเหมือนกล้องดิจิตอล
มุนที่ปรับได้ 180ฐ
าพต่อเนื่องได้หลายภาพ

ชที่ให้ความสว่างสูง

และแบ่งปันภาพของคุณ
 (บริการรับส่งข้อความมัลติมีเดีย)
สไลด์ TV
าพที่มีความละเอียดสูงในโทรศัพท์ได้ถึง 70 ภาพ

ต่อและสัมผัสความสนุก
P
นโลยี Java 2.0
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รายละเอียดเฉพาะ
 

ขนาด
• น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 104 กรัม กก.
• ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 91.4x44x24.8 มม.
• ปริมาตรของผลิตภัณฑ์: 92 cc
• รูปทรง: แบบฝาพับ
• เสาอากาศ: เสาอากาศภายในเครื่อง
• สีของเครื่องโทรศัพท์: สีน้ำเงิน, สีเทา

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

128x160 พิกเซล
• บรรทัดข้อความ: 8

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

้งเวลาถ่ายภาพอัตโนมัติ
• อัตราเฟรมตัวอย่าง: 25 เฟรม/วินาที
• รูปแบบไฟล์ภาพ: JPEG
• ประเภทของเซนเซอร์ภาพ: CMOS
• ความไว: ต่ำสุด 5 Lux
• โหมดแสดงตัวอย่างเอฟเฟกต์พิเศษ: เฉดสีเทา, 

สีซีเปีย, ขอบ, ดิจิตอล, ภาพนูน, สีเนกาทีฟ

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: ได้ถึง 60 วินาที

สื่อเก็บข้อมูล
• ความจุของหน่วยความจำในตัว: 32
• หน่วยความจำของผู้ใช้: 18 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 MHz

สิ่งอำนวยความสะดวก
• การจัดการการโทร: ค่าโทรศัพท์, นับเวลาการโทร, 

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

นหลายสาย, สายที่รับ
• 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, ล็อคปุ่มกด, 

นาฬิกาดิจิตอลที่เป็นภาพพักหน้าจอ, การสั่นเตือน
• ง่ายต่อการนาวิเกต: ใช้งานฟลิป, ภาพสีเคลื่อนไหว
• ปุ่มและการควบคุม: ปุ่มป้อนข้อมูลและ

เลือกรายการ 4 ทิศทาง, ฮอตคีย์ที่กำหนดเอง, 
ปุ่มกล้องถ่ายรูป, ปุ่มด้านข้าง

• การควบคุมระดับเสียง
• ใช้งานง่าย: โหมดสาธิต
• เกมส์และโปรแกรม: วาระการประชุม, 

นาฬิกาปลุก, เครื่องคิดเลข, ปฏิทิน, เครื่องคำนวณอั
ตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินยูโร, Infusio - Exen v2, Java 
MIDP 2.0

• เกมส์ในตัวเครื่อง: 4
• ภาษาที่ใช้ได้: T9 input: จีน, ไต้หวัน, เชค, 

เดนมาร์ค, เนเธอร์แลนด์, อังกฤษ, ฟินแลนด์, ฝรั
่งเศส, เยอรมัน, กรีก, ฮีบรู, อิตาลี, นอร์เวย์, 
โปแลนด์, โปรตุเกส, สเปน, สวีเดน, ตุรกี

• ภาษาที่ใช้ได้: UI: อะราบิก, จีน, ไต้หวัน, 
โครเอเชียน, เชค, เดนมาร์ค, เนเธอร์แลนด์, อังกฤษ, 
ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, กรีก, ฮีบรู, ฮังการี, 
อินโดนีเซีย, อิตาลี, ลิธัวเนีย, นอร์เวย์, โปแลนด์, 
โปรตุเกส, โรมาเนีย, รัสเซีย, สโลวัก, สเปน, สวีเดน, 
ไทย, ตุรกี

• มัลติมีเดีย: Foto Talk

การเชื่อมต่อ
• ชุดหูฟัง: ผ่านช่องเสียบด้านล่าง
• การเชื่อมต่อแบบต่อเนื่อง: สายเสียบ USB ด้านล่าง
• ประสิทธิภาพของโมเด็ม: CSD (เสียง, ข้อมูล), 

GPRS, SMS
• การซิงโครไนซ์ออร์แกไนเซอร์ของพีซี: Lotus 

Notes, MS Outlook
• การเชื่อมต่อแบบไร้สาย: อินฟราเรด

อุปกรณ์เสริม
• ชุดสินค้ามาตรฐานประกอบด้วย: แบตเตอรี่, CD 

ROM (อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่), สายชาร์จ, 
เครื่องโทรศัพท์, การรับประกันที่เป็นสากล, 
เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับ SAR, คู่มือการใช้งาน, 
สายเคเบิลข้อมูล USB

• อุปกรณ์เสริมต่างๆ: ซองโทรศัพท์, 
อุปกรณ์ชาร์จจากที่จุดบุหรี่, ชุดหูฟัง FM พร้อมปุ่มรั
บสาย, ชุดหูฟังพร้อมปุ่มรับสาย, TV Link, 
ชุดอุปกรณ์ใช้ในรถ, สายคล้องคอ

กำลังไฟ
• เวลาสนทนา: สูงถึง 4 ชม. 40 นาที
• เวลาสแตนด์บาย: สูงถึง 560 ชม.
• เวลาในการชาร์จ: น้อยกว่า 2.5 ชม. ชม.
• ความจุแบตเตอรี่: 720 mAh
• ประเภทแบตเตอรี่: Li-ion
• อุปกรณ์เสริมด้านไฟฟ้า: แบตเตอรี่สำรองในตั

วเครื่อง

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
• ส่วนประกอบทางเคมี: ลิเธียม
• ผลิตภัณฑ์จากโลหะไร้สารตะกั่ว
• วัสดุของบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ
• ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องของขวัญ
•
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ออกแบบเหมือนกล้องดิจิตอล
การออกแบบเหมือนกล้องดิจิตอล หมายถึง ลักษณะ
ภายนอกของเครื่องโทรศัพท์ที่คล้ายกั
บกล้องดิจิตอลคุณภาพสูง แต่ยังเป็นโทรศั
พท์มือถือที่มีคุณสมบั
ติการทำงานเต็มรูปแบบพร้อมด้วยกล้องระดั
บล้านพิกเซลในตัว

ตัวหมุนที่ปรับได้ 180ฐ
ตัวหมุนที่ปรับได้ 180ฐ ทำให้คุณใช้หน้าจอโทรศั
พท์ของคุณได้เสมือนหน้าจอดูภาพของกล้องดิจิตอล

ถ่ายภาพต่อเนื่อง
การถ่ายภาพต่อเนื่องได้หลายภาพช่วยให้คุณคลิกกดปุ่
มเพียงครั
้งเดียวเพื่อถ่ายชุดภาพเคลื่อนไหวแบบต่อเนื่อง 
เลือกภาพต่อเนื่อง: เวลาและรอบระยะเวลา

แฟลชที่ให้ความสว่างสูง
แฟลชที่ให้ความสว่างสูง คือ แสงแฟลชที่เกิดจาก LED 
เพื่อถ่ายภาพในสภาพแสงน้อย เช่น ในที่มืด 
คุณสามารถใช้และเลิกใช้แฟลชนี้ได้โดยการกดและ
ปล่อยปุ่มปรับระดับเสียงด้านข้าง "+"  หรือ "-" 
(แฟลชที่ให้ความสว่างสูงนี้จะถูกยกเลิกอัตโนมั
ติเมื่อถ่ายภาพแล้ว)

การรับส่งข้อความ MMS
MMS (บริการรับส่งข้อความมัลติมีเดีย) ให้คุณใช้โทรศั
พท์มือถือของคุณเพื่อส่งและรับไฟล์รูปภาพ วิดีโอ 
และเสียง ไปพร้อมกับข้อความแบบตัวอักษรของคุณ

ภาพสไลด์ TV
ภาพสไลด์ TV ให้คุณแสดงภาพจากอัลบั้มรูปในโทรศั
พท์คุณได้โดยตรงบนจอ TV 
เพื่อให้ความสนุกสนานในการแบ่งปั
นภาพจากกล้องในโทรศัพท์ให้เพื่อนๆ และครอบครั
วของคุณ เพียงเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือของคุณ เข้ากั
บทีวีด้วยอุปกรณ์เสริม TV Link เพื่อรันภาพสไลด์อั
ตโนมัติหรือด้วยตนเอง

เก็บภาพที่มีความละเอียดสูงได้ถึง 70 ภาพ
คุณสามารถใช้หน่วยความจำในโทรศัพท์เพื่อจั
ดเก็บภาพที่มีคุณภาพและความละเอียดสูงได้ถึง 70 
ภาพ (1280 x 1024 พิกเซลต่อภาพ) 
เพียงแค่ถ่ายภาพและจั
ดเก็บจนกว่าหน่วยความจำภายใน 18 MB จะเต็ม จากนั
้นจึงดาวน์โหลดหรือลบภาพเหล่านั้น

WAP
Wireless Application Protocol (WAP) เวอร์ชัน 1.2.1 
คือมาตรฐานของโทรศั
พท์มือถือในการสื่อสารผ่านเซิร์ฟเวอร์ในเครือข่ายขอ
งโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อเชื่อมต่อโทรศั
พท์ของคุณเข้ากับเว็บไซต์ที่ใช้ WAP ได้ 
คุณจึงเข้าดูข้อมูลได้อย่างครบถ้วนไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตาม

Java 2.0
เทคโนโลยี Java 2.0 ให้คุณใช้และปรับแต่งโทรศั
พท์ได้มากขึ้นด้วยเกมส์และแอปพลิเคชันใหม่ๆ 
ที่ดาวน์โหลดมา
CT7608/00TGASIA

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น


