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Quan tâm chăm sóc
Philips E311 truyền đi tình yêu thương của bạn với màn hình lớn, nút và phông chữ to, các mức công suất vượ t trội, dễ sử dụng, âm

thanh rõ và lớn, đặc biệ t đi kèm theo trạm sạc pin, giúp chuyển tải thông điệp cần thiết mà bạn quan tâm.

Hoạt động bền bỉ, kết nối liên tục

Thời gian chờ lên tới 59 ngày

Thời gian nói chuyện lên tới 23 giờ

Hai SIM dành cho 2 nhóm liên hệ

Thuận tiện sử  dụng

Các phím lớn và phông chữ to giúp bạn dễ đọc và dễ quay số

Loa âm lượng lớn để  khuếch đạ i âm thanh

Đế giữ sạc pin treo tường có bộ khuếch đạ i âm thanh

Công cụ  phóng to kỹ thuật số để  đọc văn bản dễ dàng

Loa phát lớn âm thanh radio

Điều khiển bằng một tay

Một phím để  khóa hoặc mở  khóa điện thoạ i duy nhất

Một phím bật đèn pin vừa tầm tay

Phím SOS dành riêng cho cuộc gọ i khẩn cấp
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Những nét chính

Các phím và phông chữ  to

Điện thoạ i di động Philips nổ i bật với các phím rộng có

phông chữ in to, để  người cao tuổ i có thể  quay số hoặc

nhập văn bản. Đồng thời, nhờ có phông chữ hiển thị

lớn, giờ đây bạn có thể  thoả i mái đọc văn bản trên màn

hình mà không phả i cảm thấy mỏ i mắt.

Công cụ phóng to văn bản kỹ thuật số

Chuyển điện thoạ i của bạn thành kính lúp tiện lợ i mỗ i

khi bạn gặp phả i phông chữ in nhỏ . Di chuyển kính lúp

qua màn hình hiển thị của điện thoạ i phía trên nộ i

dung đượ c chọn, bất kể  là thực đơn nhà hàng, ấn phẩm

quảng cáo dịch vụ  hay thậm chí là tạp chí hàng ngày,

công cụ  phóng to văn bản kỹ thuật số đều sẽ phóng to

nộ i dung sang định dạng lớn, dễ đọc hơn.

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.

Phím gọi khẩn cấp

Điện thoạ i Philips đượ c thiết kế với một phím SOS

riêng biệ t, để  bạn và người thân có thể  yên tâm về tình

trạng an toàn của bạn trong khi họ vắng mặt. Điện

thoạ i cho phép bạn xác định rõ tối đa số điện thoạ i

khác nhau, những số điện thoạ i đó có thể  giúp đỡ  bạn

ngay lập tức khi xảy ra sự cố khẩn cấp, dù ở  trong nhà

hay ngoài đường. Khi bạn bấm phím SOS, điện thoạ i sẽ

tự động kết nối đến những số điện thoạ i này cho tới khi

một trong ba số đó trả lời cuộc gọ i. Thiết kế hỗ trợ

này đảm bảo bạn vẫn có thể  tự do sinh hoạt đồng thời

duy trì liên hệ  hỗ trợ  dễ dàng ngay khi bạn cần đượ c

giúp đỡ .

Loa âm lượng lớn

Với loa âm lượng lớn, bạn có thể  cài đặt điện thoạ i

phát ra nhạc chuông lớn hơn bình thường nếu cần thiết.

Bạn sẽ không phả i lo lắng về khả năng bỏ lỡ  cuộc gọ i

quan trọng, đặc biệ t đối với âm thanh xung quanh khi ở

nhà hoặc tiếng ồn inh ỏ i khi đang đi trên đường. Bạn

cũng có thể  chọn nghe các chương trình FM yêu thích

với âm lượng lớn hơn, phù hợp với bạn.

Phát lớn âm thanh đài FM

Chức năng ăng-ten và loa đượ c gắn sẵn bên trong điện

thoạ i di động Philips, bạn sẽ không phả i luôn luôn cắm

tai nghe mỗ i khi muốn nghe radio. Giờ đây, bạn có thể

nghe âm thanh từ các chương trình radio yêu thích phát

lớn ra ngoài hoặc nghe bằng tai nghe, tùy vào tâm trạng

của bạn hoặc môi trường xung quanh.

Một phím đèn pin

Phím bật đèn pin bên trong điện thoạ i rất có ích nếu

bạn đang ở  trong những khu vực tối. Chỉ cần bấm vào

phím chuyển chỉ định, điện thoạ i Philips sẽ chuyển

thành một chiếc đèn pin gọn nhẹ , vừa tầm tay bạn,

ngay cả khi điện thoạ i đã tắt. Hãy luôn mang theo điện

thoạ i sát bên mình và bạn sẽ không bao giờ phả i mò

mẫm đường đi trong bóng tối một lần nào nữa.

Một phím khóa điện thoại duy nhất

Phím đơn này nằm ở  cạnh bên của điện thoạ i Philips,

loạ i bỏ nhiều bước thường phả i làm khi khóa và mở

khóa điện thoạ i. Chỉ cần bấm phím một lần sẽ khóa tất

cả chức năng và tránh việc các phím tình cờ bị bấm vào

khi mang theo điện thoạ i ra ngoài, ngoạ i trừ các tính

năng cuộc gọ i SOS, đèn pin và công cụ  phóng to kỹ

thuật số trong trường hợp khẩn cấp. Để  mở  khóa điện

thoạ i, đơn giản, bạn chỉ cần bấm phím đó lần nữa.

Đế giữ  sạc pin có bộ khuếch đại âm thanh

Có thể  treo thuận tiện đế giữ sạc pin trên tường bằng

đinh hoặc đặt trên bàn. Bạn có thể  khuếch đạ i nhạc

chuông bằng khoang âm thanh lớn và sạc pin điện thoạ i

của bạn.
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Các thông số

Kích thước

Hệ  số hình dáng: Thanh kẹo

Ăng-ten: Đượ c tích hợp

Màu điện thoại: Màu xanh nước biển

Kích thước sản phẩm (RxSxC): 134mm x 56mm x

15mm

Trọng lượng sản phẩm (g): 112,5

Tính năng mạng

GPRS (Rx+Tx): Lớp 12, Lớp B

Dả i GSM: 900, 1800, 1900 MHz

Nhắn tin: 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

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

Độ phân giả i màn hình chính: 240x320 pixel

Màu màn hình chính: 262K

Âm thanh

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

Tiếng chuông AMR, MIDI

Phát lại âm thanh

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

Thiết bị lưu trữ

Dung lượng thẻ  nhớ tối đa: 32 GB

Loại thẻ  nhớ : Micro SD

Tính kết nối

Tai nghe: Qua đầu nối CTIA giắc 3,5 mm

Bluetooth: Bluetooth V2.1

Cấu hình Bluetooth: A2DP, AVRCP, FTP, GAVDP,

HFP, HSP, IOPT, OPP

Đầu nối nối tiếp: Cáp dữ liệu USB-MicroUSB

Tiện lợ i

Phím và điều khiển: Phím nóng tùy chỉnh, Phím mềm,

Phím điều chỉnh hai hướng, Phím bên

Quản lý cuộc gọi: 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, Danh sách đen, ID người gọ i*, Đếm cuộc gọ i

Đồng hồ/Phiên bản: Kỹ thuật số

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

đồ họa, Phím nóng, Khóa bàn phím, Phím mềm, Cảnh

báo rung

Trò chơ i và ứng dụng: Nhật ký công tác, Đồng hồ báo

thức, Máy tính, Lịch, Lịch âm

Đa phương tiện: Đài FM

Cá nhân/Tùy chỉnh: Trình tiết kiệm màn hình, Hình nền,

Nhạc chuông

Nhập văn bản: Nhập đoán trước thông minh

Bộ rung

Quản lý thông tin cá nhân: Danh sách đen

Ngôn ngữ  có sẵn: UI: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Ukraina,

Tiếng Rumani

Công suất

Thờ i gian chờ : Lên tới 1592 giờ

Thờ i gian nói chuyện: Lên tới 23 giờ

Dung lượng pin: 1530mAh

Phụ kiện

Gói chuẩn gồm: Pin, Bộ sạc, Cáp dữ liệu USB, Nôi,

Hướng dẫn sử dụng, Tai nghe stereo

Pin: 1530mAh

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

Ghi âm thanh

Ghi âm giọng nói của riêng bạn

* Các thông số kỹ thuật được đưa ra ở trạng thái pin sạc đầy lần đầu tiên,

được kiểm tra tại phòng thí nghiệm với chức năng Bluetooth đã tắt.

Hiệu suất thực tế sẽ phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ mạng và nhu

cầu sử dụng mạng.

* 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.
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