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Tot ce contează
Telefonul Philips E103 dispune de funcţiile esenţiale pentru a te ajuta să păstrezi legătura cu cei dragi. Pe lângă

funcţiile multimedia de bază, te ajută să fii permanent la curent. Cu o durată în standby de 38 de zile, E103

optimizează experienţa convorbirilor.

Întotdeauna pe fază, întotdeauna conectat

Durată în standby de până la 38 zile

Durată de convorbire de până la 15 ore

SIM dual pentru 2 grupuri de contacte

Funcţii multimedia de bază

Lanterna cu LED - o sursă de lumină utilă în orice situaţii întunecoase

Bucuraţi-vă de muzică la drum

Bucură-te de muzica FM aşa cum doreşti - la volum maxim sau prin căşti

Aspect şi interfaţă profesională

Afişaj TFT color de 1,77" pentru elemente grafice vii, colorate

Aspect clasic plăcut ornat cu finisaj metalic



Telefon mobil CTE103RD/58

Specificaţii Repere

Dimensiuni

Element de structură: Candy bar

Dimensiuni receptor: 106,0 x 45,5 x 14,45 mm

Greutate receptor: 72,7 g

Antenă: Integrată

Caracteristici reţea

Bandă GSM: 900, 1800, 1900 MHz

Mesagerie: SMS concatenat (SMS lung), SMS

CB (Cell Broadcast), SMS (Serviciu de mesaje

scurte), SMS cu destinatari multipli, MMS

(Serviciu de mesaje multimedia)

Codec pentru voce: FR/EFR/AMR/HR

Imagine/Ecran

Tehnologie ecran principal: TFT

Rezoluţie ecran principal: 128 x 160 pixel

Culoare ecran principal: 65536

Dimensiune diagonală ecran (inch): 1,77 inch

Sunet

Sonerii: Sonerie MP3, Polifonic (64 tonuri)

Redare audio

Formate audio acceptate: MP3, AMR, Midi

Captură audio

Înregistrare vocală: AMR

Înregistrare audio

Înregistraţi propria dvs. voce

Suport de stocare

Tipuri de carduri de memorie: Micro SD

Capacitate maximă card de memorie: 16 GB

Gestionare memorie: Stare memorie

Aplicaţii multimedia

Acces card de memorie: Slot pentru card SD

Conectivitate

Cască: Prin conector jack de 3,5 mm

Conexiuni seriale: Cablu de date USB-

MicroUSB

Confort

Butoane şi controale: Buton de navigare cu 4

direcţii

Gestionare apeluri: Contor apeluri, Durată

apel, Apel în aşteptare*, Apel de urgenţă,

Microfon silenţios, Apeluri nerecepţionate,

Apeluri recepţionate, Transmitere apel, Apel

blocat

Ceas/Versiune: Digital

Uşurinţă în utilizare: Carduri SIM duale, Mod

mâini libere, Interfaţă grafică pentru utilizator,

Blocare tastatură, Taste programabile, Vibra

Alert

Jocuri şi aplicaţii: Ceas cu alarmă, Calculator,

Calendar

Limbă disponibilă: IU: Engleză, Română,

Poloneză, Lituaniană

Multimedia: Radio FM

Personalizare: Tapet, Sonerii

Introducere text: Contor caractere, Scriere

intuitivă inteligentă

Vibraţii

Alimentare

Tip de baterie: Litiu-ion

Durată standby: Durată în standby de până la

912 ore

Timp de convorbire: până la 15 ore

Capacitate baterie: 1050 mAh

Accesorii

Pachetul standard include: Baterie, Manual de

utilizare, Cablu de date USB, Încărcător

Specificaţii pentru protecţia mediului

Produs sudat fără plumb

Material de împachetat: Cutie

Manual de utilizare: hârtie reciclată

Redare imagine statică

Format de compresie a imaginii: BMP, JPEG,

GIF, PNG

SIM dual

Organizaţi-vă viaţa mai bine şi păstraţi-vă

contactele separate prin utilizarea a 2 numere

de telefon diferite. Cu SIM dual, nu trebuie să

purtaţi două telefoane.

 

* Cardul de memorie microSD nu este inclus.

* Toate imaginile au scop informativ. Caracteristicile reale

ale produsului, cum ar fi culorile telefonului şi capturile

de ecran, pot fi diferite de cele ilustrate.

* Slotul pentru card de memorie MicroSD acceptă carduri

de memorie MicroSD cu o capacitate de până la 16 GB.

Cardul de memorie MicroSD nu este inclus.

* Specificaţiile indicate pot suferi modificări fără aviz

prealabil.
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