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Mereu în contact, întotdeauna distractiv

Distracţia nu aşteaptă, deci trebuie să începi utilizarea Philips E160, care îţi aduce o tehnologie de clasă

mondială într-un corp compact. Cu funcţia Dual SIM activă munca şi timpul liber sunt mai distractive; la aceasta

se adaugă un radio FM, camera şi o mufă audio de 3,5 mm audio care te conectează la lumea divertismentului!

Întotdeauna pe fază, întotdeauna conectat

Durată în standby de până la 35 zile

Durată de convorbire de până la 8 ore

Comunică simplu

SIM dual pentru 2 grupuri de contacte

Funcţii multimedia de bază

Cameră digitală integrată

Radio FM integrat de calitate

MP3 player



Telefon mobil CTE160BK/58

Specificaţii Repere

Dimensiuni

Element de structură: Candy bar

Dimensiuni receptor: 120,5 x 51 x 14,5 mm

Greutate receptor: 93,9 g

Antenă: Integrată

Culoare receptor: negru

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

Servicii: WAP 2.0

Codec pentru voce: FR/EFR/AMR/HR

Bandă GSM (SIM principal): 900, 1800,

1900 MHz

Bandă GSM (SIM secundar): 900, 1800,

1900 MHz

Imagine/Ecran

Tehnologie ecran principal: TFT

Rezoluţie ecran principal: 240x320 pixel

Culoare ecran principal: 262 K

Dimensiune diagonală ecran (inch): 2,4 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: 32 GB

Gestionare memorie: Stare memorie

Aplicaţii multimedia

Acces card de memorie: Slot pentru card SD

Conectivitate

Cască: Prin conector jack (receptor)

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, Cronometru

Limbă disponibilă: IU: Engleză, Română

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

840 de ore

Timp de convorbire: Până la 8 ore

Capacitate baterie: 1600 mAh

Accesorii

Pachetul standard include: Baterie, Încărcător,

Manual de utilizare, Cablu de date USB, Căşti

mono

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

Cameră digitală

Camera digitală integrată cu rezoluţie VGA

(640 x 480 pixeli) vă permite să captaţi

momentele preţioase ale vieţii, oriunde,

oricând, cu ajutorul telefonului dvs. Apăsaţi

tasta Cameră pentru a face fotografii vii şi

pentru a le utiliza ca wallpaper şi fotocall sau

pentru a le trimite ulterior prin MMS.

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.

radio FM

O aplicaţie radio FM vă permite să ascultaţi

programele radio FM preferate oriunde vă

aflaţi, mulţumită telefonului dvs. mobil şi

căştilor stereo.

MP3 player

Telefonul mobil cu MP3 player vă oferă

posibilitatea de a savura muzică de calitate

superioară pe un singur dispozitiv. Puteţi

transfera şi asculta oricând hit-urile dvs. MP3

preferate în timpul călătoriilor.

* Încărcătorul portabil al telefonului mobil este compatibil

cu dispozitivele alimentate cu USB care transmit o

tensiune de încărcare de ieşire de 5 V şi un curent

maxim de ieşire de 1000 mA.

* Cardul de memorie microSD nu este inclus.
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