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Dimensões
• Peso do microtelefone: 71g
• Dimensões do auascultador: 104,7x 44x13,9 mm
• Factor de Forma: Candy bar
• Antena: Integrada
• Cor do microtelefone: Preto

Imagem/Visualização
• Tecnologia do Ecrã Principal: CSTN
• Cores do Ecrã Principal: 65,536
• Resolução do Ecrã Principal: 128 x 160 pixel
• Tamanho do ecrã na diagonal: 1,8"

Reprodução de Fotografias
• Formato de compressão de imagens: GIF (87a e 

89a), JPEG

Som
• Toques: Toque MP3, Polifónicos (64 tons)

Reprodução Áudio
• Formatos áudio suportados: Midi, MP3

Suporte de armazenamento
• Tipos de Cartão de Memória: Micro Secure 

Digital (SD)
• Memória do utilizador: 2 MB
• Capacidade máxima do cartão de memória: 2 GB

Funcionalidades de Rede
• Mensagens: MMS, Serviço Mensagens Multimedia, 

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

• Serviços: Kit de Ferramentas SIM / Versão 99, 
WAP 2.0

• GPRS (Rx+Tx): Classe 10 (4+2), Classe B
• Codec de Voz: FR/EFR/HR
• Banda GSM: 900, 1800 MHz

Comodidade
• Gestão de Chamadas: Contadores de Chamadas, 

Reencaminhamento de Chamadas, Chamada em 
Retenção, Duração da Chamada, Chamada em 
Espera, ID do Emissor, Chamada em Conferência, 
Chamada de Emergência, Microfone sem som, 
Chamadas Não Atendidas, Chamada multi-
destinos, Chamadas Recebidas

• Personalização/Customização: GIFs Animados 
Transferíveis, Imagem Transferível, Toques 
Transferíveis, Protector de Ecrã, Imagem de 
fundo, Toques

• Relógio/Versão: Digital
• Fácil de Utilizar: Modo mãos livres, Teclas, Teclas 

programáveis, Alerta por Vibração, Interface 
Gráfica do Utilizador, Bloqueio do teclado 
numérico

• Botões e controlos: Tecla de direcção (4 pontos) 
e Enter, Teclas programáveis, Tecla de função 
personalizada

• Controlo do volume
• Multimédia: Rádio FM

• Idioma disponível: interface utiliz.: Chinês 
Simplificado, Inglês, Indonésio, Tailandês, 
Vietnamita

• Entrada de texto: T9
• Vibrador
• Jogos e aplicações: Despertador, Calculadora, 

Calendário, Conversor internacional
• Jogos incorporados: 2

Conectividade
• Auscultadores: Via conector miniUSB
• Bluetooth
• Perfis Bluetooth: A2DP, Perfil de transferência de 

ficheiros, Mãos livres, Auscultadores, Perfil OPP 
(object push profile)

Acessórios
• Embalagem normal inclui: Carregador, Manual do 

Utilizador, Auscultadores estéreo, Pilha

Potência
• Tempo de conversação: Até 5 horas
• Tempo em 'standby': Até 500 horas
• Capacidade das pilhas: 820 mAh
• Tipo de Pilha: Iões de lítio

Especificações ecológ.
• Produto soldado livre de chumbo
• Gravação de CD de início sincronizado: Caixa

Gravação Áudio
• Grave a sua própria voz

Aplicações Multimédia
• Acesso ao Cartão de Memória: Ranhura para 

cartões DS

Captação de Fotografias
• Câmara: Integrada
• Tipo de sensor de imagem: CMOS
• Formato de ficheiros de imagem: GIF, JPEG
• Modo de Imagem: Contínuo
• Qualidade de imagem: Elevada, Baixa, Normal
• Resolução de imagem: 120 x 160, 128 x 160, 

60x80, QVGA (320 x 240), VGA (640x480)
• Pré-visualização efeitos especiais: Normal, Escala 

de cinzentos, Sépia, Efeito verde, Efeito azul, 
Inversão de cores

• Equilíbrio dos brancos: Automático, Luz do dia, 
Tungsténio, Fluorescente, Nublado, 
Incandescente

Reprodução de Vídeo
• Resolução (pxl): 128x96

Captação de Áudio
• Gravação de voz

Captação de Vídeo
• Resolução de vídeo: Sub-QCIF
•

Telemóvel
E210  

Especificações

Data de publicação  
2009-01-22

Versão: 1.9.4

12 NC: 8670 000 49856
EAN: 87 12581 46625 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos 
detentores. 

www.philips.com
CTE2

Produto

Música es
O seu telem
(perfil A2D
favoritas se
através dos

Rádio em
Desfrute da
quiser - rep
telemóvel o
os ausculta
seleccionar 

Ranhura 
Pode agora
extra de fic
memória M
telemóvel.

* A especifica
testada em l
O desempe
da utilização
10BLK

s em de

téreo via
óvel Philips

P). Permite-
m fios e mú
 auscultado

 movime
 comodidad
roduza-o be
u dos seus 
dores, que f
a opção de

para cart
 usufruir de
heiros multi
icroSD na 

ção indicada t
aboratório co
nho real depe
.

 Bluetooth
 é compatível com Bluetooth 
lhe desfrutar das suas melodias 
sica estéreo de alta qualidade, 
res Bluetooth.

nto
e de sintonizar o rádio FM como 
m alto através do altifalante do 

auscultadores estéreo. Basta ligar 
uncionam como antena, e 
 audição no menu.

ão de memória MicroSD
 capacidade e armazenamento 
média ao introduzir um cartão de 
ranhura incorporada no seu 

em por base a carga total inicial tal como 
m a funcionalidade de Bluetooth desligada. 
nde do fornecedor de serviços de rede e 
/00

staque

http://www.philips.com

