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อายใุชงานของแบตเตอร่ียาวนานเปนพเิศษ
ตดิตอส่ือสารไดนานกวาดวย Philips Xenium 9@9k ที่มีวิทยาการลํ้าหนาดานอายกุารใชงานที่ยาวนานของแบตเตอร่ี ซ่ึงทวีพลงังานเพิ่มข้ึนใหสแตนด

บายไดถงึ 2 เดอืน ยิ่งไปกวานั้น ตวัเคร่ืองยงัคงความบางเฉียบพกพาสะดวก และพรอมไปกบัคุณทกุๆ ที่

เช่ือมตอตลอดเวลา ใชงานไดทันทีท่ีตองการ

เวลาสแตนดบายสูงสุด 2 เดอืน

เวลาสนทนาสูงสุด 17 ช่ัวโมง

เพลดิเพลนิกบัการเลนเพลงไดนานถงึ 35 ช่ัวโมง

เพื่อประสบการณมลัตมิเีดยีข้ันสงูสดุ

เลนและใชเสียงเรียกเขาแบบ MP3 เพ่ือสัมผสัพลงัเสียงที่ยอดเยี่ยม

วิทย ุFM ในตวัที่มีคุณภาพสูง

ชองเสียบการดหนวยความจาํ MicroSD สําหรับจดัเกบ็ขอมูล/หนวยความจาํพิเศษ

ขอมลูบนปลายน้ิว

เกบ็ SMS ไดมากถงึ 300 ขอความ

Bluetooth เพ่ือการเช่ือมตอไรสายกบัอปุกรณอื่นๆ ไดงายดาย

สมุดโทรศัพท 1000 รายการ
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ไฮไลต

เวลาสแตนดบายสงูสดุ 2 เดอืน

คุณสามารถเปดโทรศัพทอยูในโหมดสแตนดบายตอเนื่องไดสูงถงึ

2 เดอืนตอการชารจคร้ังเดยีว

เวลาสนทนาสงูสดุ 17 ช่ัวโมง

โทรศัพทนี้รองรับการสนทนาสูงสุด 17 ช่ัวโมงตอการชารจหนึ่ง

คร้ัง

เลนเพลงไดนานถงึ 35 ช่ัวโมง

เพลดิเพลนิกบัการเลนเพลงไดนานถงึ 35 ช่ัวโมงตอการชารจ

หนึ่งคร้ัง

เลนและใชเสยีงเรยีกเขาแบบ MP3

ใชสายเคเบลิขอมูลหรือการดหนวยความจาํภายนอกเพ่ือถายโอน

ไฟลเพลง MP3 ไปยงัโทรศัพทของคุณเพ่ือสัมผสัพลงัเสียง

ระหวางเดนิทาง และยงัปรับแตงเสียงเรียกเขาดวยการเลอืกจาก

ไฟล MP3 ของคุณ

วทิยุ FM

แอปพลเิคชันวิทย ุFM ชวยใหคุณฟงรายการวิทย ุFM ดวยการใช

โทรศัพทมือถอืและชุดหฟูงสเตอริโอของคุณไดทกุที่

ชองเสยีบการดหนวยความจาํ MicroSD

คุณสามารถเพ่ิมพ้ืนที่สําหรับจดัเกบ็ไฟลมัลตมีิเดยีไดงาย ๆ เพียง

แคใสการดหนวยความจาํ MicroSD ลงในชองเสียบการดที่อยูใน

ตวัเคร่ืองโทรศัพท

เกบ็ SMS ได 300 ขอความ

โทรศัพทรุนนี้มีพ้ืนที่หนวยความจาํมากเปนพิเศษ เพ่ือเกบ็ SMS

(Short Message Service) ไดสูงถงึ 300 ขอความ ใหคุณเกบ็

ขอความสําคัญของคุณไดมากกวาเดมิ

สมดุโทรศัพท 1000 รายการ

จดัเกบ็และเขาใชขอมูลผูตดิตอสวนตวัและผูตดิตอทางธรุกจิ

จาํนวนมากของคุณไดสะดวกในหนวยความจาํสมุดโทรศัพทขนาด

ใหญเพียงที่เดยีว คุณสามารถใชฟลดคาเร่ิมตนตางๆ ที่มีอยูใน

เคร่ืองเพ่ือเลอืกจดัเกบ็ขอมูลในสมุดโทรศัพทไดถงึ 1000 รายการ
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รายละเอยีดเฉพาะ

ขนาด

ขนาดของผลติภณัฑ (WxDxH): 42 x 18.7 x 104.3

น้ําหนักผลติภณัฑ: 0.108 กก.

รปูทรง: แบบบารโฟน

เสาอากาศ: เสาอากาศภายในเคร่ือง

สขีองเครื่องโทรศัพท: Majestic Brown

ภาพ/แสดงภาพ

เทคโนโลยีของจอแสดงผลหลกั: TFT

สขีองจอแสดงผลหลกั: 65536

ความละเอยีดของจอแสดงผลหลกั: 128x160 พิกเซล

บรรทัดขอความ: 6

ขนาดจอวดัตามเสนทแยงมมุ: 1.8

หยุดภาพน่ิง

กลองถายรปู: เสาอากาศภายในเคร่ือง

ความละเอยีดของภาพ: VGA (640x480), 176x220,

128x160

โหมดภาพ: โหมดตั้งเวลาถายภาพอตัโนมัต,ิ แบบตอเนื่อง,

โหมดกลางคืน

รปูแบบไฟลภาพ: JPEG

ประเภทของเซนเซอรภาพ: CMOS

โหมดแสดงตวัอยางเอฟเฟกตพเิศษ: สีซเีปย, Blue Effect,

ขาวดาํ

คณุภาพของภาพ: ปกต,ิ ละเอยีด, ละเอยีดมาก

เลนภาพน่ิง

รปูแบบการบีบอดัภาพ: BMP, GIF (87a & 89a), JPEG,

WBMP

การบันทึกภาพวดิโีอ

ความละเอยีดของเซนเซอรภาพ: VGA พิกเซล

ประเภทของเซนเซอรภาพ: CMOS

รปูแบบวดิโีอ: H.263, MPEG4

ความละเอยีดวดิโีอ: Sub-QCIF

อตัราเฟรม: 15 fps

การเลนวดิโีอ

รปูแบบการบีบอดั: MPEG4, H.263

อตัราเฟรม (fps): 25

ความละเอยีด (พกิเซล): 128x96

เสยีง

เสยีงเรยีกเขา: เสียงเรียกเขา MP3, Polyphonic (64 เสียง),

เสียงเรียกเขาของเสียงที่บนัทกึ

การจบัสญัญาณเสยีง

การบันทึกเสยีง: มี, AMR

การเลนเสยีง

รปูแบบสญัญาณเสยีงท่ีใชได: AMR, Midi, MP3, SP-Midi,

AAC, WAV

สื่อเกบ็ขอมลู

ความจขุองหนวยความจาํในตวั: Flash 128 MB + RAM 64

MB

ประเภทการดหนวยความจาํ: Micro Secure Digital (SD)

การจดัการหนวยความจาํ: สถานะหนวยความจาํ, การจดัสรร

หนวยความจาํแบบไดนามิค

หนวยความจาํของผูใช:

2 MB

ความจสุงูสดุของการดหนวยความจาํ: 2 GB

ความสามารถการเช่ือมตอเครอืขาย

การรบัสงขอความ: SMS แบบตอเนื่อง (SMS ที่มีความยาว),

MMS, Multimedia Message Service, SMS CB (Cell

Broadcast), SMS (Short Message Service), SMS ใหผูรับ

หลายราย, SMS ที่กาํหนดไวลวงหนา, รองรับ WAP OTA

บรกิาร: รองรับ OTA (WAP,MMS), SIM Toolkit / Release

99, WAP 2.0

GPRS (Rx+Tx): Class 10 (4+2), Class B

Voice Codec:

FR/EFR/AMR/HR

เครอืขาย GSM: 900, 1800, 1900 MHz

สะดวกสบาย

การจดัการการโทร: การโอนสาย, การพักสาย, เวลาสนทนา,

สายเรียกซอน, แสดงหมายเลขโทรเขา, การประชุมทางโทรศัพท,

การโทรฉกุเฉนิ, ปดไมโครโฟน, สายที่ไมไดรับ, การสนทนา

พรอมกนัหลายสาย, สายที่รับ, ไฟรวอลล

การจดัการขอมลูสวนบุคคล: สมุดโทรศัพทอจัฉริยะ,

Safeguard, รายการที่ตองทาํ

การปรบัแตงคาตามความตองการ: ดาวนโหลดรูปได,

ดาวนโหลดเสียงเรียกเขาได, Fotocall, วอลเปเปอร, ริงโทน

การจาํแนกแยกแยะเสยีง: การบนัทกึการสนทนา, บนัทกึเสียง

แบบยาว

รปูแบบ/เวลา: ดจิติอล, นาฬกิาทั่วโลก

ใชงานงาย: โหมดแฮนดฟรี, ปุมดวน, โหมดบนเคร่ืองบนิ, ลอ็ค

ปุมกด, ปุมเลอืก, การส่ันเตอืน

ปุมและการควบคมุ: ปุมปอนขอมูลและเลอืกรายการ 4

ทศิทาง, ปุมเลอืก

การควบคมุระดบัเสยีง

เกมสและโปรแกรม: นาฬกิาปลกุ, เคร่ืองคิดเลข, ปฏทินิ,

ปฏทินิจนัทรคต,ิ นาฬกิาจบัเวลา, ตวันบัเวลาถอยหลงั, ตวัแปลง

หนวยสากล

ภาษาท่ีใชได: T9 input: จนี, ไตหวัน, องักฤษ, ฝร่ังเศส,

รัสเซยี, ตรุกี

ภาษาท่ีใชได: UI: จนี, ไตหวัน, องักฤษ, ฝร่ังเศส, อนิโดนเีซยี,

โรมาเนยี, รัสเซยี, ไทย, ตรุก,ี Ukrainian, เวียดนาม

เกมสในตวัเครื่อง: 3

การเช่ือมตอ

ชุดหูฟง: ผานทางการเช่ือมตอ USB ขนาดเลก็

การเช่ือมตอแบบไรสาย: Bluetooth

อปุกรณเสรมิ

ชุดสนิคามาตรฐานประกอบดวย: แบตเตอร่ี, CD ROM

(อปุกรณโทรศัพทเคลื่อนที่), สายชารจ, เคร่ืองโทรศัพท, ชุดหฟูง

สเตอริโอ, คูมือผูใช, สายเคเบลิขอมูล USB

กาํลงัไฟ

เวลาสนทนา: สูงถงึ 17 ช่ัวโมง

เวลาสแตนดบาย: สูงถงึ 2 เดอืน

เวลาในการชารจ: 4 ชม.

ความจแุบตเตอรี่: 1790

ประเภทแบตเตอรี่:

Li-ion

ตวัจดัการประหยัดพลงังานแบตเตอรี่: เปด/ปดอตัโนมัติ

ขอกาํหนดเกี่ยวกบัสิ่งแวดลอม

ผลติภณัฑจากโลหะไรสารตะกั่ว
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