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Comunicaţi simplu
Proiectat cu gândul la simplitate, Philips E100 este indispensabil pentru comunicaţiile zilnice. Cu redare MP3,

radio FM, navigare pe Internet şi mesagerie multimedia, acest telefon constituie o modalitate uşoară, dar în

acelaşi timp distractivă, de a fi întotdeauna conectat.

Bucuraţi-vă de muzică la drum

Redare MP3 şi tonuri de apel pentru o experienţă audio superioară

Radio FM integrat de calitate

Slot pentru card de memorie MicroSD, pentru memorie suplimentară/stocare date

Perfect pentru dvs.

Ecran principal extraordinar cu 65.000 de culori

SMS-ul către mai multe persoane contactează mai mulţi destinatari simultan

MMS (Multimedia Messaging Service - Serviciul de mesaje multimedia)



Telefon mobil CTE100RED/00

Specificaţii Repere

Dimensiuni

Greutate receptor: 75 g

Dimensiuni receptor: 104 x 44 x 13,7 mm

Element de structură: Candy bar

Antenă: Integrată

Culoare receptor: Negru-argintiu

Imagine/Ecran

Tehnologie ecran principal: CSTN

Culoare ecran principal: 65536

Rezoluţie ecran principal: 128 x 160 pixel

Dimensiune diagonală ecran: 1,8"

Redare imagine statică

Format de compresie a imaginii: BMP, GIF

(87a & 89a), JPEG

Sunet

Sonerii: Sonerie MP3, Polifonic (64 tonuri)

Redare audio

Formate audio acceptate: Midi, MP3

Suport de stocare

Tipuri de carduri de memorie: Micro Secure

Digital (SD)

Memorie utilizator: 2 MB

Caracteristici reţea

Mesagerie: SMS CB (Cell Broadcast), SMS

(Serviciu de mesaje scurte), SMS cu destinatari

multipli, MMS, Serviciu de mesaje multimedia

Servicii: Kit de instrumente SIM /versiunea 99,

WAP 2.0

Codec pentru voce: FR/EFR/HR

GPRS (Rx+Tx): Clasa 12, clasă B şi C

Bandă GSM: 900, 1800 MHz

Confort

Gestionare apeluri: Contor apeluri, Transmitere

apel, Apel blocat, Durată apel, Apel în

aşteptare, ID apelant, Conferinţă audio, Apel

de urgenţă, Microfon silenţios, Apeluri

nerecepţionate, Apeluri multiple, Apeluri

recepţionate

Personalizare: Sonerii, Tapet, GIF animat

descărcabil, Imagine descărcabilă, Tonuri de

apel descărcabile, Screensaver

Ceas/Versiune: Digital

Uşurinţă în utilizare: Blocare tastatură, Mod

mâini libere, Taste rapide, Taste programabile,

Vibra Alert, Interfaţă grafică pentru utilizator

Multimedia: Radio FM

Limbă disponibilă: IU: Engleză, Franceză,

Română, Rusă, Turcă, Portugheză

Introducere text: T9

Butoane şi controale: Buton de navigare cu 4

direcţii, Taste configurabile, Tastă rapidă

personalizată

Controlul volumului

Vibraţii

Jocuri şi aplicaţii: Ceas cu alarmă, Calculator,

Calendar, Convertor internaţional

Jocuri incluse: 3

Conectivitate

Cască: Prin conector mini USB

Accesorii

Pachetul standard include: Baterie, Încărcător,

Manual de utilizare, Căşti stereo

Specificaţii pentru protecţia mediului

Produs sudat fără plumb

Material de împachetat: Cutie

Alimentare

Timp de convorbire: Până la 5 ore

Durată standby: Până la 500 ore

Capacitate baterie: 820 mAh

Tip de baterie: Li-ion

Redare MP3 şi tonuri de apel

Utilizaţi cardul de memorie extern pentru a

transfera fişiere muzicale MP3 pe telefon,

pentru o experienţă audio superioară în timpul

deplasării. De asemenea, puteţi personaliza

tonul de apel cu o selecţie din fişierele dvs.

MP3.

radio FM

O aplicaţie radio FM vă permite să ascultaţi

programele radio FM preferate oriunde vă

aflaţi, mulţumită telefonului dvs. mobil şi

căştilor stereo.

Slot pentru card de memorie MicroSD

Acum vă puteţi bucura de capacitatea

suplimentară şi de stocarea fişierelor

multimedia, introducând un card de memorie

MicroSD în slotul integrat al telefonului.

Ecran extraordinar cu 65.000 de culori

Ecranul color principal al telefonului dvs.

afişează imagini şi fotografii colorate

incredibil.

SMS către mai multe persoane

Puteţi utiliza funcţia de SMS (Short Message

Service) către mai multe persoane pentru a

trimite mesaje simultan câtorva persoane,

scriind mesajul, selectând destinatarii şi

apăsând "send" (trimitere).

Mesagerie MMS

MMS (Multimedia Messaging Service) vă

permite să vă utilizaţi telefonul mobil pentru a

trimite şi recepţiona fotografii, fişiere video şi

audio împreună cu mesaje text.

* Specificaţie indicată pe baza încărcării iniţiale complete

a bateriei testată în laboratoare. Performanţa reală

depinde de furnizorul serviciului de reţea şi de utilizare.
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