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Trwałość
Telefon Philips E560 działa przez 73 dni w trybie gotowości, dzięki czemu nie trzeba się martwić o poziom

naładowania baterii! Za sprawą składającej się z jednego kawałka, wykonanej metodą komputerowo sterowanej

obróbki CNC metalowej płyty montażowej, metalowej krawędzi, klawisza nawigacji i wyświetlacza IPS model

E560 to wybór da wymagających klientów.

Zawsze pełen energii, zawsze w kontakcie

Do 73 dni w trybie gotowości

Czas rozmów do 39 godzin

Podwójne gniazdo SIM, aby rozdzielić różne grupy kontaktów

Profesjonalna stylistyka

Klasyczny styl z metalicznym wykończeniem

Wyświetlacz 2,4" QVGA IPS to gwarancja niezwykle żywych obrazów

Życie staje się przyjemniejsze

Przyjemność słuchania muzyki stereo przez Bluetooth

Funkcja redukcji szumów gwarantuje lepszą jakość połączenia
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Zalety

Do 73 dni w trybie gotowości

Po naładowaniu telefon może być włączony i

pracować w trybie gotowości nawet przez 73

dni.

Czas rozmów do 39 godzin

Możesz rozmawiać nawet do 39 godzin bez

konieczności ładowania baterii.

Podwójne gniazdo SIM

Teraz możesz uporządkować swoje kontakty,

używając dwóch różnych numerów telefonu do

kontaktów służbowych i prywatnych. A dzięki

obsłudze dwóch kart SIM nie musisz już nosić

ze sobą dwóch telefonów.

Metaliczne wykończenie

Nic tak nie wzmacnia prestiżu i pewności

siebie, jak telefon komórkowy firmy Philips

stanowiący wyjątkowe połączenie klasycznego

stylu z delikatnym, metalicznym

wykończeniem. Jego piękny, nowoczesny

kształt emanuje profesjonalizmem, niezależnie

od tego, czy właśnie finalizujesz ważny

kontrakt, czy też relaksujesz się na polu

golfowym.

Wyświetlacz 2,4" QVGA IPS

Poznaj pełną paletę kolorów dzięki

wyświetlaczowi 2,4" QVGA. Zastosowana

technologia IPS zapewnia świetną widoczność

bez względu na to, pod jakim kątem patrzysz

na wyświetlacz. Dodatkowo podkreśla kolory i

obrazy, przez co stają się one niezwykle

wyraziste i żywe. Dzięki temu przeglądanie

materiałów multimedialnych będzie

niekończącym się źródłem zabawy i rozrywki.

Muzyka stereo przez złącze Bluetooth

Ten telefon marki Philips obsługuje profil

Bluetooth A2DP, dzięki czemu umożliwia

bezprzewodowe przesyłanie ulubionych

melodii do słuchawek Bluetooth bez utraty

jakości i efektu stereo.

Funkcja redukcji szumów

Funkcja redukcji szumów polega na tworzeniu

fal dźwiękowych tłumiących odbierany hałas.

Dźwięki z otoczenia są „mierzone” przez małe

mikrofony, które następnie wysyłają sygnał do

obwodu redukcji szumów, gdzie tworzony jest

sygnał odwrotny do tego, który ma być

tłumiony. Funkcja ta gwarantuje lepsze

wrażenia podczas słuchania.
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Dane techniczne

Funkcje sieciowe

GPRS (Rx+Tx): Klasa 12, klasa B

Pasmo GSM: 900, 1800, 1900 MHz

Przesyłanie wiadomości: Długie wiadomości

SMS (połączone), MMS, SMS CB (wiadomości

sieciowe), SMS (krótkie wiadomości tekstowe),

SMS do wielu odbiorców

Usługi: WAP 2.0

Kodek dźwięku: FR/EFR/AMR/HR

EDGE

Wymiary

Antena: Wbudowany

Wygląd: Jednobryłowy dotykowy

Kolor: Czarny

Wymiary: 126,2 × 52,1 × 15,9 mm

Waga: 138,5 g

Obraz/wyświetlacz

Przekątna ekranu (cale): 2,4 cali

Rozdzielczość wyświetlacza: 240 x 320 pikseli

Technologia wyświetlacza: TFT IPS

Wykonywanie zdjęć

Aparat fotograficzny: Wbudowany

Typ przetwornika obrazu: CMOS

Format pliku obrazu: JPEG

Tryb zdjęć: Normalny, Ciągłe, Najlepsze ujęcie

Rozdzielczość zdjęć: VGA (640 x 480), QVGA

(320 x 240), 1M (1280 × 960), 2M (1600 ×1200)

Jakość obrazu: Normalny, Dobra, Dobry

Odtwarzanie zdjęć

Format kompresji zdjęć: BMP, GIF, JPEG, PNG

Zapis wideo

Format wideo: 3GP, MPEG4

Tryb wideo: Automatyczny, Noc

Nagrywanie dźwięku

Nagrywanie głosu: AMR, WAV

Odtwarzanie dźwięku

Obsługiwane formaty audio: AMR, Midi, MP3,

WAV

Dźwięk

Dzwonki: Dzwonek MP3, Polifoniczne (64-

tonowe), Dzwonek AMR

Pamięć

Typy kart pamięci: Micro SD

Pamięć użytkownika: 12,6 MB

Maksymalna pojemność karty pamięci: 32 GB

Zarządzanie pamięcią: Stan pamięci

Udogodnienia

Przyciski i elementy sterujące: 4-kier. przycisk

nawigacyjny i Enter, Definiowalne przyciski

szyb. dostępu, Zasilanie Wł./Wył.

Zarządzanie połączeniami: Przekazywanie

połączeń, Zawieszanie połączeń, Czas

połączeń, Połączenia oczekujące*,

Identyfikacja numeru*, Numer alarmowy,

Wyciszenie mikrofonu, Nieodebrane

połączenia, Połączenia odebrane, Czarna lista,

Liczniki połączeń

Zegar/wersja: Cyfrowy

Łatwa obsługa: Tryb głośnomówiący, Tryb

samolotowy, Blokada klawiatury, Przyciski

programowane, Dzwonek wibracyjny, 2

gniazda na karty SIM, Graficzny interfejs

użytkownika, Przyciski szybkiego dostępu

Gry i aplikacje: Budzik, Kalkulator, Kalendarz,

Stoper, Terminarz, Menedżer plików

Dostępne języki menu: angielski, niemiecki,

polski

Multimedia: Radio FM

Personalizacja: Tapeta, Dzwonki

Wprowadzanie tekstu: Słownik T9

Wibracja

Regulacja głośności

Zarządzanie informacjami osobistymi: Czarna

lista

Możliwości połączeń

Zestaw słuchawkowy: Gniazdo typu jack

3,5 mm w standardzie CTIA

Modem: GPRS, EDGE

Połączenie z komputerem: USB 1.1

Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, OPP, HFG

Bluetooth: Bluetooth w wersji 2.1

Połączenie szeregowe: Przewód USB–micro-

USB

Akcesoria

Zawartość standardowego opakowania:

Akumulator, Ładowarka, Przewód USB,

Standardowa słuchawka

Moc

Pojemność baterii/akumulatora: 3100 mAh

Typ baterii: Litowo-jonowy

Czas gotowości: Do 73 dni

Czas rozmów: Do 39 godz.

Charakterystyka ekologiczna

Produkt lutowany lutem bezołowiowym

Materiał opakowania: Karton

Podręcznik użytkownika: papier odzysk.

* Dane techniczne produktu bazują na testach

laboratoryjnych wykonanych przy pełnym

naładowaniu baterii z wyłączoną funkcją Bluetooth.

Uzyskiwany w warunkach rzeczywistych czas pracy

urządzenia zależy od dostawcy usług oraz sposobu

korzystania z telefonu.

* Karta pamięci MicroSD nie jest elementem zestawu.

* Wszystkie obrazy i zdjęcia produktu mają wyłącznie

charakter informacyjny. Rzeczywiste cechy i funkcje

telefonu, takie jak kolor czy rodzaj informacji

wyświetlanych na ekranie, mogą się różnić od tych

prezentowanych na zamieszczonych

obrazach/zdjęciach przedstawiających produkt.

* Podane dane techniczne mogą ulec zmianie bez

powiadomienia.
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