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ใหคณุตดิตอไดโดยไมยุงยาก
ดวยดไีซนที่เนนความเรียบงาย Philips E100 จึงจําเปนอยางยิ่งตอการตดิตอส่ือสารในชวิีตประจําวันของคุณ คุณสมบตัติางๆ ไมวาจะเปน การเลน MP3

วิทย ุFM การเขาใชอนิเตอรเนต็ และการรับสงขอความมัลตมีิเดยีใชงานงาย แตใหคุณสนกุสนานทกุการตดิตอ

สนุกกบัเสยีงเพลงไดทุกท่ี

เลนและใชเสียงเรียกเขาแบบ MP3 เพ่ือสัมผสัพลงัเสียงที่ยอดเยี่ยม

วิทย ุFM ในตวัที่มีคุณภาพสูง

ชองเสียบการดหนวยความจาํ MicroSD สําหรับจดัเกบ็ขอมูล/หนวยความจาํพิเศษ

ครบตามความตองการของคณุ

จอหลกัแบบสี 65K ที่สวางสดใส

SMS แบบสงใหผูรับหลายคนใหคุณสงไปถงึผูรับหลายคนไดในคร้ังเดยีวกนั

MMS (บริการรับสงขอความมัลตมีิเดยี)



โทรศัพทมอืถอื
CTE100SLV/40

รายละเอยีดเฉพาะ ไฮไลต

ขนาด

น้ําหนักของตวัเครื่อง: 75 กรัม

ขนาดของตวัเครื่อง: 104x44x13.7 มม.

รปูทรง: แบบบารโฟน

เสาอากาศ: เสาอากาศภายในเคร่ือง

สขีองเครื่องโทรศัพท: Black-Silver

ภาพ/แสดงภาพ

เทคโนโลยีของจอแสดงผลหลกั: CSTN

สขีองจอแสดงผลหลกั: 65536

ความละเอยีดของจอแสดงผลหลกั: 128x160 พิกเซล

ขนาดจอวดัตามเสนทแยงมมุ: 1.8"

เลนภาพน่ิง

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

เสยีง

เสยีงเรยีกเขา: เสียงเรียกเขา MP3, Polyphonic (64 เสียง)

การเลนเสยีง

รปูแบบสญัญาณเสยีงท่ีใชได: Midi, MP3

สื่อเกบ็ขอมลู

ประเภทการดหนวยความจาํ: Micro Secure Digital (SD)

หนวยความจาํของผูใช: 2 MB

ความสามารถการเช่ือมตอเครอืขาย

การรบัสงขอความ: MMS, Multimedia Message Service,

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

SMS ใหผูรับหลายราย

บรกิาร: SIM Toolkit / Release 99, WAP 2.0

GPRS (Rx+Tx): Class 12, class B และ C

Voice Codec:

FR/EFR/HR

เครอืขาย GSM: 900, 1800 MHz

สะดวกสบาย

การจดัการการโทร: นบัเวลาการโทร, การโอนสาย, การพัก

สาย, เวลาสนทนา, สายเรียกซอน, แสดงหมายเลขโทรเขา, การ

ประชุมทางโทรศัพท, การโทรฉกุเฉนิ, ปดไมโครโฟน, สายที่ไม

ไดรับ, การสนทนาพรอมกนัหลายสาย, สายที่รับ

การปรบัแตงคาตามความตองการ: ดาวนโหลดภาพ GIF

เคลื่อนไหวได, ดาวนโหลดรูปได, ดาวนโหลดเสียงเรียกเขาได,

ภาพพักหนาจอ, วอลเปเปอร, ริงโทน

รปูแบบ/เวลา: ดจิติอล

ใชงานงาย: โหมดแฮนดฟรี, ปุมดวน, ลอ็คปุมกด, ปุมเลอืก, การ

ส่ันเตอืน, อนิเตอรเฟซผูใชแบบกราฟก

ปุมและการควบคมุ: ปุมปอนขอมูลและเลอืกรายการ 4

ทศิทาง, ปุมเลอืก, ฮอตคียที่กาํหนดเอง

การควบคมุระดบัเสยีง

มลัตมิเีดยี: วิทย ุFM

ภาษาท่ีใชได: UI: จนี, องักฤษ, อนิโดนเีซยี, ไทย, เวียดนาม

การปอนขอความ: T9

ระบบสั่น

เกมสและโปรแกรม: นาฬกิาปลกุ, เคร่ืองคิดเลข, ปฏทินิ, ตวั

แปลงหนวยสากล

เกมสในตวัเครื่อง: 3

การเช่ือมตอ

ชุดหูฟง: ผานทางการเช่ือมตอ USB ขนาดเลก็

อปุกรณเสรมิ

ชุดสนิคามาตรฐานประกอบดวย: แบตเตอร่ี, สายชารจ, คูมือ

ผูใช, ชุดหฟูงสเตอริโอ

กาํลงัไฟ

เวลาสนทนา: สูงถงึ 5 ช่ัวโมง

เวลาสแตนดบาย: ใชงานไดนาน 500 ช่ัวโมง

ความจแุบตเตอรี่: 820 mAh

ประเภทแบตเตอรี่: Li-ion

ขอกาํหนดเกี่ยวกบัสิ่งแวดลอม

ผลติภณัฑจากโลหะไรสารตะกั่ว

วสัดขุองบรรจภุณัฑ: กลองบรรจุ

เลนและใชเสยีงเรยีกเขาแบบ MP3

ใชการดหนวยความจาํภายนอกเพ่ือถายโอนไฟลเพลง MP3 ไป

ยงัโทรศัพทของคุณเพ่ือสัมผสัพลงัเสียงระหวางเดนิทาง และยงั

ปรับแตงเสียงเรียกเขาดวยการเลอืกจากไฟล MP3 ของคุณ

วทิยุ FM

แอปพลเิคชันวิทย ุFM ชวยใหคุณฟงรายการวิทย ุFM ดวยการใช

โทรศัพทมือถอืและชุดหฟูงสเตอริโอของคุณไดทกุที่

ชองเสยีบการดหนวยความจาํ MicroSD

คุณสามารถเพ่ิมพ้ืนที่สําหรับจดัเกบ็ไฟลมัลตมีิเดยีไดงาย ๆ

เพียงแคใสการดหนวยความจาํ MicroSD ลงในชองเสียบการดที่

อยูในตวัเคร่ืองโทรศัพท

จอส ี65K ท่ีสวางสดใส

หนาจอสีที่เปนจอหลกัของโทรศัพทแสดงผลภาพและภาพถาย

ไดอยางสดใสคมชัด

SMS แบบสงใหผูรบัหลายคน

คุณสามารถใช SMS (Short Message Service) แบบสงให

ผูรับหลายคน เพ่ือสงขอความใหกบับคุคลตางๆ ไดในเวลา

เดยีวกนั เพียงแคเขียนขอความของคุณ เลอืกรายช่ือผูรับ และกด

ปุม "Send"

การรบัสงขอความ MMS

MMS (บริการรับสงขอความมัลตมีิเดยี) ใหคุณใชโทรศัพทมือถอื

ของคุณเพ่ือสงและรับไฟลรูปภาพ วิดโีอ และเสียง ไปพรอมกบั

ขอความแบบตวัอกัษรของคุณ

 

* การระบขุอมูลจาํเพาะขณะเม่ือมีแบตเตอรี่ชารจอยูเตม็โดยทาํการทดสอบใน

หองแลบ็ ประสิทธภิาพที่แทจรงิข้ึนอยูกบัการใชงานและผูใหบรกิารเครอืขาย
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