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ดื่มด่ำ
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• Blue
• การเ
• อินฟ
แก่คุณ
ตามสไตล์คุณเพื่อฟังเพลงเพราะๆ ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด กล้องบั

ภาพสูงสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นได้เร็วทันใจ ด้วยความละเอียด 1.3 
ึ่งให้ภาพคมชัดสดใสมากที่สุด

ไปกับสุดยอดพลังเสียงและภาพ
งเล่น MP3 เพื่อเสียงที่ชัดใสในขณะเดินทาง
ึกภาพประทับใจด้วยกล้องบันทึกภาพวิดีโอคุณภาพสูง
ง 1.3 เมกะพิกเซลเพื่อคุณภาพภาพที่คมชัดสดใส
เสียบการ์ด Mini SD เพื่อเป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูล/หน่วยความจำพิเศษ

วามเป็นคุณให้โลกรู้
บบเพรียวบางที่ให้ความทันสมัยนี้เพื่อแสดงออกถึงสไตล์ส่วนตัวของคุณ
FT สี 262K ขนาดใหญ่เพื่อภาพสีสดใส
 MMS เพื่อบันทึกและแบ่งปันข้อความมัลติมีเดียที่น่าสนใจ

าดทุกข่าวสาร
tooth เพื่อการเชื่อมต่อไร้สายกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้ง่ายดาย
ชื่อมต่อ USB เพื่อใช้ข้อมูลระหว่างโทรศัพท์และพีซีร่วมกันโดยตรง
ราเรดสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลในระยะใกล้
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ขนาด
• ขนาดของชุดหูฟัง: 101x44x18 มม.
• น้ำหนักของหูฟัง: 85 กรัม
• ระดับเสียงของหูฟัง: 70 ซีซี
• สีของเครื่องโทรศัพท์: Silver Pebble
• เสาอากาศ: เสาอากาศภายในเครื่อง

ภาพ/แสดงภาพ
• เทคโนโลยีของจอแสดงผลหลัก: TFT
• สีของจอแสดงผลหลัก: 262K
• ความละเอียดของจอแสดงผลหลัก: 

176x220 พิกเซล
• ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 1.93 นิ้ว
• ความสว่าง: 200 cd/m²
• บรรทัดข้อความ: ได้ถึง 9

การบันทึกภาพวิดีโอ
• ประเภทของเซนเซอร์ภาพ: CMOS
• ความละเอียดของเซนเซอร์ภาพ: 1.3 M พิกเซล
• ความละเอียดวิดีโอ: QCIF, CIF
• รูปแบบวิดีโอ: 3GP, H.263
• อัตราเฟรม: 30 fps

เล่นภาพ
• ความละเอียด (พิกเซล): 176x144, 352x288
• รูปแบบการบีบอัด: 3GP, H.263
• อัตราเฟรม (fps): 15, 30

หยุดภาพนิ่ง
• กล้องถ่ายรูป: เสาอากาศภายในเครื่อง
• ประเภทของเซนเซอร์ภาพ: CMOS
• ความละเอียดของภาพ: VGA (640x480), QVGA 

(320x240), QQVGA, 120x160, SVGA (800x600), 
1.3 M

• รูปแบบไฟล์ภาพ: JPEG
• ขยายภาพแบบดิจิตอล: สูงถึง x8 แบบต่อเนื่อง
• คุณภาพของภาพ: Normal, ปรับละเอียด, ละ

เอียดมาก
• อัตราเฟรมตัวอย่าง: 30 เฟรม/วินาที

เสียง
• เสียงเรียกเข้า: เสียงเรียกเข้า MP3, Polyphonic (64 

เสียง), เสียงเรียกเข้าของเสียงที่บันทึก

การจับสัญญาณเสียง
• การบันทึกเสียง: มี, AMR

การเล่นเสียง
• รูปแบบสัญญาณเสียงที่ใช้ได้: AMR, Midi, MP3, 

SMAF, AAC

สื่อเก็บข้อมูล
• หน่วยความจำของผู้ใช้: 10 MB
• ความจุของหน่วยความจำในตัว: 32
• ประเภทการ์ดหน่วยความจำ: การ์ด Mini SD

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

• Voice Codec: FR/EFR/AMR/HR
• การรับส่งข้อความ: SMS แบบต่อเนื่อง (SMS 

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

• บริการ: รองรับ OTA (WAP,MMS), SIM Toolkit / 
Release 99, WAP Browser Openwave 6.1, WAP 
2.0, DRM (combined delivery)

สิ่งอำนวยความสะดวก
• ปุ่มและการควบคุม: ฮอตคีย์ที่กำหนดเอง, 

ปุ่มกล้องถ่ายรูป, ปุ่มด้านข้าง
• การจัดการการโทร: ค่าโทรศัพท์, นับเวลาการโทร, 

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

• ง่ายต่อการนาวิเกต: ภาพสีเคลื่อนไหว, 
ฝาเลื่อนแบบแอกทีฟ

• ใช้งานง่าย: ปลั๊กสำหรับชุดหูฟัง, ปุ่มด่วน, 
นาฬิกาดิจิตอลที่เป็นภาพพักหน้าจอ, 
โหมดบนเครื่องบิน, การสั่นเตือน, ปุ่มเลือก

• เกมส์และโปรแกรม: วาระการประชุม, 
นาฬิกาปลุก, เครื่องคิดเลข, ปฏิทิน, เครื่องคำนวณอั
ตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินยูโร, Java MIDP 2.0

การเชื่อมต่อ
• ชุดหูฟัง: ผ่านช่องเสียบด้านล่าง
• PC Link: USB 1.1
• การเชื่อมต่อแบบต่อเนื่อง: สายเสียบ USB ด้านล่าง
• การซิงโครไนซ์ออร์แกไนเซอร์ของพีซี: Lotus 

Notes, MS Outlook
• การเชื่อมต่อแบบไร้สาย: อินฟราเรด, Bluetooth

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมต่างๆ: แท่นวางในรถ, ซองโทรศัพท์, 

อุปกรณ์ชาร์จจากที่จุดบุหรี่, ชุดอุปกรณ์ใช้ในรถ, 
ชุดหูฟัง Bluetooth, ชุดอุปกรณ์ Bluetooth ในรถ

• ชุดสินค้ามาตรฐานประกอบด้วย: แบตเตอรี่, CD 
ROM (อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่), สายชาร์จ, 
เครื่องโทรศัพท์, การรับประกันที่เป็นสากล, 
เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับ SAR, สายเคเบิลข้อมูล USB, 
คู่มือการใช้งาน, ชุดหูฟังสเตอริโอแบบพิเศษ, 
สายคล้องคอ

กำลังไฟ
• เวลาสนทนา: สูงถึง 4 ชั่วโมง
• เวลาสแตนด์บาย: สูงถึง 300
• ความจุแบตเตอรี่: 950 mAh
• ประเภทแบตเตอรี่: Li-ion
• อุปกรณ์เสริมด้านไฟฟ้า: แบตเตอรี่สำรองในตั

วเครื่อง
• ตัวจัดการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่: เปิด/ปิดอั

ตโนมัติ
• เวลาในการชาร์จ: ประมาณ 3 ชม.
•
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