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พลงัแบตเตอร่ีที่นาเหลอืเชื่อ
Philips Xenium 9@9v อจัฉริยะและทรงประสิทธิภาพอยางเหลอืเชื่อ สามารถแปลงลายมือเปน SMS ไดทนัท ีการสลบัใชหมายเลขโทรศพัทเปนเร่ืองงาย

ดวยคุณสมบตัซิิมการดคู และแบตเตอร่ีที่มีอายกุารใชงานยาวนานอนัเปนเอกลกัษณ ชวยใหคุณไมพลาดการตดิตออยูเสมอ!

เช่ือมตอตลอดเวลา ใชงานไดทันทีท่ีตองการ

เวลาสแตนดบายสูงสุด 1 เดอืน

เวลาสนทนาสูงสุด 8 ช่ัวโมง

รบัสงขอความไดสะดวกรวดเรว็

การรับรูลายมือบนหนาจอ

หนาจอแบบสัมผสั

เพิ่มความคลองตวัของคณุใหถงึขีดสดุ

ซมิการดคู ชวยใหการสลบัใชระหวาง 2 เบอรเปนไปอยางสะดวกสบาย



Xenium CT9A9VBLK/40

รายละเอยีดเฉพาะ ไฮไลต

การเลนเสยีง

รปูแบบสญัญาณเสยีงท่ีใชได: AMR, Midi, MP3, SP-Midi

การเช่ือมตอ

ชุดหูฟง: ผานทางการเช่ือมตอ USB ขนาดเลก็

การเช่ือมตอแบบไรสาย: อนิฟราเรด

สะดวกสบาย

ปุมและการควบคมุ: ปุมปอนขอมูลและเลอืกรายการ 4 ทศิทาง, ปุม

เลอืก, ฮอตคียที่กาํหนดเอง

การจดัการการโทร: การพักสาย, เวลาสนทนา, สายเรียกซอน,

แสดงหมายเลขโทรเขา, การประชุมทางโทรศัพท, การโทรฉกุเฉนิ, ปด

ไมโครโฟน, สายที่ไมไดรับ, การสนทนาพรอมกนัหลายสาย, สายที่รับ,

ไฟรวอลล

รปูแบบ/เวลา: ดจิติอล, นาฬกิาทั่วโลก

ใชงานงาย: โหมดแฮนดฟรี, ลอ็คปุมกด, ปุมเลอืก, การส่ันเตอืน, สองซิ

มการด, ปุมดวน, นาฬกิาดจิติอลที่เปนภาพพักหนาจอ

เกมสและโปรแกรม: นาฬกิาปลกุ, เคร่ืองคิดเลข, ปฏทินิ, การรับรู

ลายมือ, วาระการประชุม, ตวัเตอืนความจาํเทศกาลของชาวจนี, ตวัแปลง

หนวยสากล, ปฏทินิจนัทรคติ

งายตอการนาวเิกต: จอสัมผสั, ภาพสีเคลื่อนไหว

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

เกมสในตวัเครื่อง: 2

ภาษาท่ีใชได: UI: จนี, ไตหวัน, องักฤษ, ฝร่ังเศส, โรมาเนยี, ตรุก,ี

อนิโดนเีซยี, รัสเซยี, ไทย, Ukrainian, เวียดนาม

การจดัการขอมลูสวนบุคคล: การชดเชยเวลาตามฤดกูาล, นาฬกิาทั่ว

โลก, โซนเวลา

การปรบัแตงคาตามความตองการ:

วอลเปเปอร

ระบบสั่น

การควบคมุระดบัเสยีง

อปุกรณเสรมิ

ชุดสนิคามาตรฐานประกอบดวย: สายชารจ, เคร่ืองโทรศัพท, การรับ

ประกนัที่เปนสากล, ปากกา Stylus, คูมือผูใช, หวัเทปโมโน, แบตเตอร่ี,

เอกสารขอมูลเกี่ยวกบั SAR

ขนาด

เสาอากาศ: เสาอากาศภายในเคร่ือง

รปูทรง: แบบบารโฟน

สขีองเครื่องโทรศัพท: สีดาํโดนใจ

ขนาดของตวัเครื่อง: 105 x 44 x 15.8 มม.

น้ําหนักของตวัเครื่อง: 75 กรัม

ความสามารถการเช่ือมตอเครอืขาย

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

เครอืขาย GSM: 1800, 900 MHz

การรบัสงขอความ: SMS แบบตอเนื่อง (SMS ที่มีความยาว),

การรบัสงขอความ: SMS แบบตอเนื่อง (SMS ที่มีความยาว),

EMS / release 4, MMS, Multimedia Message Service, SMS ที่

กาํหนดไวลวงหนา, SMS (Short Message Service), SMS CB (Cell

Broadcast), SMS ใหผูรับหลายราย

บรกิาร:

SIM Toolkit / Release 99, WAP 1.2.1

Voice Codec: FR/EFR/AMR

ภาพ/แสดงภาพ

สขีองจอแสดงผลหลกั: 65536

ขนาดจอในแนวทแยง (น้ิว): 1.75 นิ้ว

ความละเอยีดของจอแสดงผลหลกั: 128x160 พิกเซล

เทคโนโลยีของจอแสดงผลหลกั: CSTN

จอสมัผสั

หนาจอสมัผสั: หนาจอแบบสัมผสั

กาํลงัไฟ

ความจแุบตเตอรี่: 890 mAh

ประเภทแบตเตอรี่: Li-ion

เวลาในการชารจ: 3 ช่ัวโมง ชม.

เวลาสแตนดบาย: ใชงานไดถงึ 750 ช่ัวโมง

ตวัจดัการประหยัดพลงังานแบตเตอรี่:

เปด/ปดอตัโนมัติ

เวลาสนทนา: สูงถงึ 8 ช่ัวโมง

เสยีง

เสยีงเรยีกเขา: เสียงเรียกเขา MP3, Polyphonic (16 เสียง)

หยุดภาพน่ิง

กลองถายรปู: เสาอากาศภายในเคร่ือง

รปูแบบไฟลภาพ: JPEG

โหมดภาพ: แบบตอเนื่อง, โหมดกลางคืน, โหมดตั้งเวลาถาย

ภาพอตัโนมัติ

ความละเอยีดของภาพ: QVGA (320x240), VGA, 128x160

โหมดแสดงตวัอยางเอฟเฟกตพเิศษ: ขาวดาํ, สีเนกาทฟี, สีซ

เีปย

คณุภาพของภาพ: สูง, ตํ่า, ปกติ

เลนภาพน่ิง

การเพิ่มประสทิธภิาพของภาพ: กรอบและไอคอน, หมุน, การตดัตอ

ภาพ

เลนภาพน่ิงตอเน่ือง

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

การหมนุ: คร้ังละ 90 องศา

เวลาสแตนดบายสงูสดุ 1 เดอืน

คุณสามารถเปดโทรศัพทอยูในโหมดสแตนดบายตอเนื่องไดสูง

ถงึ 1 เดอืนตอการชารจคร้ังเดยีว

เวลาสนทนาสงูสดุ 8 ช่ัวโมง

โทรศัพทนี้รองรับการสนทนาสูงสุด 8 ช่ัวโมงตอการชารจหนึ่ง

คร้ัง

การรบัรูลายมอื

วิธเีขียนขอความตวัอกัษรไดงายและรวดเร็ว เพียงเขียนขอความ

บนหนาจอแบบสัมผสัเหมือนที่คุณเขียนบนกระดาษ เพ่ือให

โทรศัพทแปลงลายมือของคุณเปนขอความแบบตวัอกัษร

คุณสมบตักิารรับรูลายมือในตวัเคร่ืองใชไดกบัภาษาจนี (จนีแผน

ดนิใหญและจนีไตหวัน) และภาษาองักฤษ (ตวัอกัษรโรมัน)

ซมิการด 2 อนัในโทรศัพท 1 เครื่อง

เพลดิเพลนิกบัการสลบัใชระหวาง 2 เบอรที่ใชงานสะดวกโดยไม

ตองเปลี่ยนซมิการดไปมาใหยุงยาก โทรศัพทเคลื่อนที่ Philips

ของคุณไดรับการออกแบบมาเพ่ือรองรับซมิการด 2 อนัโดย

เฉพาะ ซึ่งคุณสามารถเลอืกสลบัใชซมิการดไดงายๆ โดยเลอืกซิ

มการดที่ตองการไดที่เมนู

 

* การระบขุอมูลจาํเพาะขณะเม่ือมีแบตเตอรี่ชารจอยูเตม็โดยทาํการทดสอบใน

หองแลบ็และปดการใชงาน Bluetooth ประสิทธภิาพที่แทจรงิข้ึนอยูกบัการ

ใชงานและผูใหบรกิารเครอืขาย
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