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Durată de viaţă incredibilă a bateriei!

Xenium 9@9v Philips, incredibil de inteligent şi de eficient, converteşte instant scrisul de mână în SMS-uri.

Comutarea între numerele de telefon este simplă datorită funcţiei SIM dual, iar durata de viaţă foarte mare a

bateriei originale asigură faptul că sunteţi întotdeauna conectat!

Întotdeauna pe fază, întotdeauna conectat

Durată în standby de până la o lună

Durată de convorbire de până la 8 ore

Mesagerie rapidă şi uşoară

Recunoaşterea scrisului de mână pe ecran

Ecran tactil

Aduceţi mobilitatea la un nivel maxim

Carduri SIM duale pentru comutarea simplă a numerelor de telefon
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Repere

Durată în standby de până la o lună

Telefonul poate rezista pornit în standby până

la o lună, la o singură încărcare.

Durată de convorbire până la 8 ore

Telefonul poate suporta până la 8 ore de

conversaţie la o singură încărcare.

Recunoaşterea scrisului de mână

Modul intuitiv şi rapid de a scrie mesaje text.

Pur şi simplu scrieţi pe ecranul tactil ca şi cum

aţi scrie pe o bucată de hârtie, pentru a

permite telefonului să vă convertească scrisul

de mână într-un mesaj text SMS (Short

Message Service). Funcţia are capacitatea

încorporată de recunoaştere a scrisului de

mână în limba chineză (tradiţională şi

simplificată) şi în limba engleză (alfabetul

roman).

2 carduri SIM, 1 telefon

Comutaţi între numerele de telefon cu uşurinţă,

fără a fi nevoie să scoateţi şi să schimbaţi

cardurile SIM. Telefonul dvs. mobil Philips este

creat special pentru a utiliza două carduri SIM.

Pentru a comuta între cele două carduri,

selectaţi cardul SIM dorit din meniul

telefonului.
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Specificaţii

Redare audio

Formate audio acceptate: AMR, Midi, MP3,

SP-Midi

Conectivitate

Cască: Prin conector mini USB

Conexiuni fără fir: Infraroşu

Comoditate

Butoane şi controale: Buton de navigare cu 4

direcţii, Taste configurabile, Tastă rapidă

personalizată

Gestionare apeluri: Apel blocat, Durată apel,

Apel în aşteptare, ID apelant, Conferinţă audio,

Apel de urgenţă, Microfon silenţios, Apeluri

nerecepţionate, Apeluri multiple, Apeluri

recepţionate, Firewall

Ceas/Versiune: Digital, Ceas internaţional

Uşor de utilizat: Mod mâini libere, Blocare

tastatură, Taste programabile, Vibra Alert,

Carduri SIM duale, Taste rapide, Ceas digital

screensaver

Jocuri şi aplicaţii: Ceas cu alarmă, Calculator,

Calendar, Recunoaşterea scrisului de mână,

Agendă, Convertor internaţional

Navigare uşoară: Matrice de culori animată,

Panou tactil

Limbă disponibilă: Intrare T9: Chineză

simplificată, Chineză tradiţională, Engleză,

Franceză, Rusă, Turcă

Jocuri incluse: 2

Limbă disponibilă: IU: Chineză simplificată,

Chineză tradiţională, Engleză, Franceză,

Indoneziană, Română, Rusă, Thailandeză,

Turcă, Ucraineană, Vietnameză

Gestionare informaţii personale: Oră de vară,

Ceas internaţional, Fus orar

Personalizare: Tapet

Vibraţii

Controlul volumului

Accesorii

Pachetul standard include: Încărcător,

Receptor, Garanţie internaţională, Stilou,

Manual de utilizare, Căşti mono, Baterie,

Broşură informativă SAR

Dimensiuni

Culoare receptor: Perfecţiune roşie

Antenă: Integrată

Element de structură: Candy bar

Dimensiuni receptor: 105 x 44 x 15,8 mm

Greutate receptor: 75 g

Caracteristici reţea

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

Bandă GSM: 1800, 900 MHz

Mesagerie: SMS concatenat (SMS lung), EMS/

versiunea 4, MMS, Serviciu de mesaje

multimedia, SMS-uri predefinite, SMS (Serviciu

de mesaje scurte), SMS CB (Cell Broadcast),

SMS cu destinatari multipli

Servicii: Kit de instrumente SIM /versiunea 99,

WAP 1.2.1

Codec pentru voce: FR/EFR/AMR

Imagine/Ecran

Dimensiune diagonală ecran (inch): 1,75 inch

Culoare ecran principal: 65536

Rezoluţie ecran principal: 128 x 160 pixel

Tehnologie ecran principal: CSTN

Panou tactil

Ecran tactil: Ecran tactil

Alimentare

Capacitate baterie: 890 mAh

Manager economisire baterie: Pornire/oprire

automată

Tip baterie: Li-ion

Durată de încărcare: 3 ore oră

Durată standby: până la 750 ore

Timp de convorbire: până la 8 ore

Sunet

Sonerii: Sonerie MP3, Polifonic (16 tonuri)

Captare imagine statică

Cameră video: Integrată

Format fişier imagine: JPEG

Mod Imagine: Continuu, Mod Noapte, Mod

Timer automat

Calitate imagine: Înalt, Scăzut, Normal

Rezoluţie imagine: QVGA (320x240), VGA, 128

x 160

Mod previzualizare efecte speciale: B&W,

Negativ, Sepia

Redare imagine statică

Format comprimare imagine: BMP, GIF (87a &

89a), JPEG

Caracteristici superioare imagine: Cadre şi

pictograme, Rotire, Editare grafică

Rotaţie: Etape de 90°

Prezentare

* Specificaţie indicată pe baza încărcării iniţiale complete

a bateriei testată în laboratoare cu Bluetooth oprit.

Performanţa reală depinde de furnizorul serviciului de

reţea şi de utilizare.
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