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Tất cả mọi thứ mà bạn quan tâm
Philips E103 được trang bị mọi tính năng mà một chiếc điện thoại cần phải có để  giúp bạn luôn giữ liên lạc với những người thân yêu.

Hòa nhịp giải trí với các chức năng đa phương tiện cơ bản. E103 tăng cường trải nghiệm liên lạc của bạn với thời gian chờ tới 38 ngày.

Hoạt động bền bỉ, kết nối liên tục

Thời gian chờ lên tới 38 ngày

Thời gian nói chuyện lên tới 15 giờ

Hai SIM dành cho 2 nhóm liên hệ

Kiểu dáng và cảm nhận chuyên nghiệp

Kiểu dáng cổ điển với mặt gia công tinh bằng kim loạ i

Màn hình màu TFT 1,77" cho hình ảnh sống động, nhiều màu sắc

Các tính năng đa phương tiện cơ bản

Đèn pin LED - nguồn sáng tiện lợ i trong điều kiện thiếu ánh sáng

Thưởng thức âm nhạc mọi lúc mọi nơ i

Nghe đài FM theo cách của bạn: qua loa ngoài hay bằng tai nghe
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Các thông số Những nét chính

Kích thước

Hệ  số hình dáng: Thanh kẹo

Kích thước điện thoại: 106,0x45,5x14,45mm

Trọng lượng điện thoại: 72,7g

Ăng-ten: Đượ c tích hợp

Màu điện thoại: Đỏ

Tính năng mạng

Dả i GSM: 900, 1800, 1900 MHz

Nhắn tin: SMS ghép nối (SMS dài), SMS CB (Nhận tin

nhắn quảng bá), SMS (Dịch vụ  tin nhắn ngắn), SMS gửi

đến nhiều người, MMS, Dịch vụ  tin nhắn đa phương

tiện

Bộ mã hóa giọng nói: FR/EFR/AMR/HR

Dả i GSM (SIM chính):

900, 1800, 1900 MHz

Dả i GSM (SIM phụ): 900, 1800, 1900 MHz

Hình ảnh/Hiển thị

Công nghệ  màn hình chính: TFT

Độ phân giả i màn hình chính: 128x160 pixel

Màu màn hình chính: 65536

Kích thước màn hình đường chéo (inch): 1,77 inch

Âm thanh

Tiếng chuông: Tiếng chuông MP3, Nhiều âm (64 tiếng)

Phát lại âm thanh

Định dạng âm thanh được hỗ trợ : MP3, AMR, Midi

Ghi âm thanh

Ghi giọng nói: AMR

Ghi âm thanh

Ghi âm giọng nói của riêng bạn

Thiết bị lưu trữ

Loại thẻ  nhớ : Micro SD

Dung lượng thẻ  nhớ tối đa: 16 GB

Quản lý bộ nhớ : Trạng thái bộ nhớ

Ứng dụng đa phương tiện

Truy nhập thẻ  nhớ : Khe cắm thẻ  SD

Tính kết nối

Tai nghe: Qua đầu nối giắc 3,5 mm

Đầu nối nối tiếp: Cáp dữ liệu USB-MicroUSB

Tiện lợ i

Phím và điều khiển: Phím truy cập và điều chỉnh 4

hướng

Quản lý cuộc gọi: Đếm cuộc gọ i, Thời gian gọ i, Chờ

cuộc gọ i*, Cuộc gọ i khẩn cấp, Tắt micrô, Cuộc gọ i bị

lỡ , Cuộc gọ i đã nhận, Chuyển tiếp cuộc gọ i, Giữ cuộc

gọ i

Đồng hồ/Phiên bản: Kỹ thuật số

Dễ  sử  dụng: Hai thẻ  SIM, Chế độ rảnh tay, Giao diện

đồ họa, Khóa bàn phím, Phím mềm, Cảnh báo rung

Trò chơ i và ứng dụng: Đồng hồ báo thức, Máy tính,

Lịch, Đồng hồ bấm giây

Ngôn ngữ  có sẵn: UI: Tiếng Anh, Tiếng Việ t

Đa phương tiện: Đài FM

Cá nhân/Tùy chỉnh: Hình nền, Nhạc chuông

Nhập văn bản:

Bộ đếm ký tự, Nhập đoán trước thông minh

Bộ rung

Công suất

Kiểu pin: Lithium-ion

Thờ i gian chờ : Thời gian chờ tới 912 giờ

Thờ i gian nói chuyện: Lên đến 15 giờ

Dung lượng pin: 1050mAh

Phụ kiện

Gói chuẩn gồm: Pin, Hướng dẫn sử dụng, Cáp dữ liệu

USB, Bộ sạc

Thông số xanh

Sản phẩm hàn không chứa chì

Vật liệu đóng gói: Thùng các-tông

Hướng dẫn sử  dụng: Giấy tái chế

Phát lại hình ảnh tĩnh

Định dạng nén hình ảnh: BMP, JPEG, GIF, PNG

Hai SIM

Sắp xếp cuộc sống của bạn tốt hơn và duy trì tách biệ t

các số liên lạc của bạn bằng việc sử dụng 2 số điện

thoạ i khác nhau. Với hai SIM, bạn không phả i mang

theo 2 điện thoạ i.

 

* Thẻ nhớ MicroSD không được bao gồm.

* Mọi hình ảnh được cung cấp chỉ dành cho mục đích tham khảo. Các

tính năng thực tế của sản phẩm như màu sắc điện thoại và ảnh chụp

màn hình có thể thay đổi so với những hình ảnh này.

* Khe cắm thẻ nhớ MicroSD hỗ trợ thẻ MicroSD có dung lượng lên tới

16GB. Vui lòng lưu ý rằng thẻ nhớ MicroSD không được cung cấp kèm

theo.

* Thông số kỹ thuật được chỉ báo có thể thay đổi mà không cần thông

báo trước.
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