
Điện thoại di động

Xenium

 

E160

Đen

 
CTE160BK

Luôn giữ liên lạc, giữ mãi niềm vui

Niềm vui là không cần chờ đợ i, hãy bắt đầu với Philips E160. Chiếc điện thoại nhỏ gọn này sử dụng công nghệ  hàng đầu thế giới, kèm

theo chức năng hai SIM chủ động, đài FM, camera và giắc cắm âm thanh 3,5 mm, để  bạn có thể  kết nối với thế giới giải trí tuyệ t vời và

tận hưởng niềm vui kể  cả khi làm việc và nghỉ ngơi.

Hoạt động bền bỉ, kết nối liên tục

Thời gian chờ lên tới 35 ngày

Thời gian nói chuyện lên tới 8 giờ

Liên lạc dễ  dàng

Hai SIM dành cho 2 nhóm liên hệ

Các tính năng đa phương tiện cơ bản

Camera kỹ thuật số tích hợp

Đài FM tích hợp, chất lượng cao

Máy phát MP3



Điện thoại di động CTE160BK/74

Các thông số Những nét chính

Kích thước

Hệ  số hình dáng: Thanh kẹo

Kích thước điện thoại: 120,5x51x14,45mm

Trọng lượng điện thoại: 93,9g

Ăng-ten: Đượ c tích hợp

Màu điện thoại: đen

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

Dịch vụ: WAP 2.0

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: 240x320 pixel

Màu màn hình chính: 262K

Kích thước màn hình đường chéo (inch): 2,4 inch

Âm thanh

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

Phát lại âm thanh

Định dạng âm thanh được hỗ trợ : MP3, Midi

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: 32 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 giắc cắm (Điện thoạ i)

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 lên tới 840 giờ

Thờ i gian nói chuyện: Lên đến 8 giờ

Dung lượng pin: 1600mAh

Phụ kiện

Gói chuẩn gồm: Pin, Bộ sạc, Hướng dẫn sử dụng, Cáp

dữ liệu USB, Tai nghe Mono Headset

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

Camera kỹ thuật số

Camera kỹ thuật số tích hợp với độ phân giả i VGA

(640x480 pixel) cho phép bạn chụp lạ i những khoảnh

khắc quý giá trong cuộc sống bằng điện thoạ i, mọ i lúc,

mọ i nơi. Bấm phím chụp ảnh để  chụp những bức ảnh

sống động và dùng làm hình nền, ảnh hiện trên điện

thoạ i khi có cuộc gọ i hoặc sau đó gửi ảnh qua MMS.

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.

Đài FM

Ứng dụng đài FM cho phép bạn nghe các chương trình

radio yêu thích bất kỳ lúc nào, bằng điện thoạ i và tai

nghe stereo.

Máy phát MP3

Điện thoạ i di động có máy phát MP3 để  bạn nghe

nhạc với chất lượng cao ngay trong một thiết bị duy

nhất. Bạn có thể  tả i các bài hát yêu thích sang điện

thoạ i và nghe chúng khi đi trên đường.

* Bộ sạc điện thoại di động có thể mang theo, dành cho các thiết bị được

cấp nguồn qua USB, điện áp sạc đầu ra là 5V và dòng điện ra tối đa

1000mA.

* Thẻ nhớ MicroSD không được bao gồm.
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