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Doskonały, po prostu niezwykły
Telefon Philips I908 jest wyposażony w ekran Full HD o przekątnej 12,7 cm (5") zapewniający rozdzielczość

441 ppi. To oznacza obraz aż o 36,5% ostrzejszy niż na wyświetlaczu Retina! Uwagę przyciąga również aparat

fotograficzny 13 megapikseli. Ponadto imponujący ośmiordzeniowy procesor 1,7 GHz zapewnia szybszą

obsługę wszystkich funkcji.

Niezwykle solidny

Rewelacyjny wyświetlacz Full HD o przekątnej 12,7 cm (5") i doskonałej wyrazistości obrazu

Najszybszy w swojej klasie ośmiordzeniowy procesor 1,7 GHz

Android 4.4

Zawsze pełen energii, zawsze w kontakcie

Do 45 dni w trybie gotowości

Do 37 godzin rozmów

Dwa tryby pracy (WCDMA i GSM), lepszy zasięg

Doskonała wbudowana bateria 3000 mAh

Życie staje się przyjemniejsze

Niesamowity aparat fotograficzny 13 MP z autofokusem, obiektywem F2.2 i lampą błyskową

Przedni aparat fotograficzny 5 MP z szerokokątnym obiektywem — idealny do robienia zabawnych autoportretów

Smukły, przyjemny w dotyku i elegancki telefon komórkowy
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Zalety

Ośmiordzeniowy procesor 1,7 GHz

Zabłyśnij przed innymi telefonem Philips z

potężnym ośmiordzeniowym procesorem

1,7 GHz. Dzięki nadzwyczajnej mocy procesor

doskonale wpasowuje się w Twoje potrzeby —

żaden wcześniejszy procesor nie może się z

nim równać. Możesz oglądać filmy, pobierać

dane ze stron internetowych lub grać we

wciągające gry, zachowując wyjątkową jakość

obrazu. Ponadto telefon działa z błyskawiczną

szybkością — czy można sobie wymarzyć coś

więcej?

Aparat fotograficzny 13 MP z autofokusem i

obiektywem F2.2

Z telefonem komórkowym firmy Philips już

nigdy nie przegapisz okazji, by upamiętnić na

zdjęciu wyjątkowe chwile. Dzięki aparatowi

fotograficznemu 13 megapikseli z autofokusem,

lampą błyskową i obiektywem F2.2 telefon

uchwyci każdy cenny szczegół — niezależnie

od tego, czy fotografujesz przy słabym świetle

czy w trybie makro. A to jeszcze nie wszystko.

Aparat w telefonie jest wyposażony w

niesamowity wachlarz efektów kreatywnych,

które ożywiają zdjęcia. Duży wybór trybów

fotografowania, takich jak automatyczny retusz

twarzy, efekty makijażu, fotografowanie w

trybie HDR czy zdjęcia seryjne, sprawia, że

wystarczy tylko jedno kliknięcie, aby zostać

mistrzem fotografii.

Wbudowana bateria 3000 mAh

Telefon komórkowy Philips jest wyposażony w

wyjątkową wbudowaną baterię 3000 mAh,

która umożliwia nieprzerwane i długotrwałe

korzystanie z telefonu. Dzięki tak wyjątkowej

wydajności baterii nie będziesz już zamartwiać

się z powodu przegapionych połączeń z pracy

oraz od bliskich Ci osób. A kiedy już załatwisz

swoje biznesowe i prywatne sprawy, możesz

skupić całą swoją uwagę na fascynujących

grach i surfowaniu po Internecie bez

konieczności kolejnego ładowania — wszystko

to dzięki najlepszej w swojej klasie technologii

zasilania.

Wyświetlacz Full HD o przekątnej 12,7 cm

(5")

Zachwyć się telefonem Philips z

wyświetlaczem Full HD o przekątnej 12,7 cm

(5"). Daj się porwać doskonałej jakości obrazu

na tym wspaniałym ekranie, który cieszy oko

żywymi kolorami i krystaliczną wyrazistością

detali. Obsługa panoramicznego ekranu jest

niesamowita — można płynnie i szybko

przechodzić z jednej funkcji do drugiej oraz

uruchamiać aplikacje. Niezależnie od tego, czy

przeglądasz ulubione strony internetowe, czy

wyświetlasz najnowsze zdjęcia i filmy, na

ekranie o przekątnej 12,7 cm (5") jest to

prawdziwa przyjemność.

Przedni aparat fotograficzny 5 MP z

szerokokątnym obiektywem

Korzystając z przedniego aparatu

fotograficznego 5 megapikseli z szerokokątnym

obiektywem (88 stopni) w telefonie

komórkowym Philips, możesz robić zabawne

zdjęcia z rodziną i przyjaciółmi. Jeśli jesteś

fanem spontanicznych selfie, ten telefon jest

dla Ciebie.

Android 4.4

Smartfon Philips z systemem operacyjnym

Android to otwarta platforma mobilna

pozwalająca na łatwą personalizację oraz

korzystanie z szerokiej gamy inteligentnych

funkcji i aplikacji. Ten poręczny smartfon to

kieszonkowy komputer, konsola do gier i

telefon w jednym.

Dwa tryby pracy (WCDMA i GSM)

Smartfon Philips obsługuje 2 karty SIM

pracujące w trybach WCDMA i GSM, co

pozwala na korzystanie jednocześnie z obu

kart. Dzięki temu możesz w zależności od

sytuacji wykorzystywać zasięg dwóch sieci

komórkowych — w tym samym czasie i za

pomocą jednego urządzenia.

Smukły i elegancki telefon komórkowy

Wyróżnij się niezwykłym stylem z

supersmukłym telefonem komórkowym firmy

Philips. Dzięki lekkiej i pięknej, nowoczesnej

sylwetce zamkniętej w wąskiej obudowie o

grubości zaledwie 8,2 mm korzystanie z tego

telefonu to przyjemność i prawdziwa uczta dla

zmysłów.

Do 37 godzin rozmów

Możesz rozmawiać nawet do 37 godzin bez

konieczności ładowania baterii, na jednym

cyklu ładowania.

Do 45 dni w trybie gotowości

Po naładowaniu telefon może być włączony i

pracować w trybie gotowości nawet przez 45

dni.
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Dane techniczne

Funkcje sieciowe

Pasmo GSM: 900, 1800, 1900 MHz

Przesyłanie wiadomości: Długie wiadomości

SMS (połączone), E-mail, MMS, Szablony

wiadomości (SMS, MMS), SMS (krótkie

wiadomości tekstowe), SMS do wielu

odbiorców, Szablony wiadomości SMS

Usługi: OTA (WAP, MMS), Usługi SIM / Wersja

99, WAP 2.0, Transmisja danych

Kodek dźwięku: FR/EFR/AMR/HR

EDGE

3G: WCDMA

WLAN

Pasmo GSM (główna karta SIM): 1800, 1900,

900 MHz

Pasmo GSM (dodatkowa karta SIM): 1800,

1900, 900 MHz

Pasmo WCDMA: 2100 MHz, 900 MHz

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

Wymiary

Antena: Wbudowany

Wygląd: Jednobryłowy dotykowy

Wymiary: 143 mm x 70 mm x 8,8 mm

Waga: 155,8 g

Kolor: Czarny

Obraz/wyświetlacz

Rozdzielczość wyświetlacza:

1080 x 1920 pikseli

Technologia wyświetlacza: TFT IPS

Przekątna ekranu (cale): 5,0 cali

Pojemnościowy ekran dotykowy

Liczba kolorów na wyświetlaczu: 16 mln

Wykonywanie zdjęć

Aparat fotograficzny: Wbudowany

Lampa błyskowa: Wbudowana

Typ przetwornika obrazu: CMOS

Liczba klatek na sekundę podglądu:

30 klatek/s

Format pliku obrazu: JPEG

Rozdzielczość zdjęć: 13 MP (4096 x 3072)

Balans bieli: Automatyczna, Cloudy, Światło

dzienne

Jakość obrazu: Normalny, Dobra, Wysoka

Odtwarzanie zdjęć

Format kompresji zdjęć: BMP, GIF, GIF (87a i

89a), JPEG, WBMP

Pokaz slajdów

Funkcje poprawy obrazu: Tworzenie albumów,

Edycja zdjęć (kolory, filtry), Przerzucanie zdjęć,

Ramki i ikony, Edycja obrazu

Zapis wideo

Format wideo: 3GP, H.263, MPEG4, H.264,

mp4

Rozdzielczość wideo: QVGA, QCIF, VGA

Odtwarzanie wideo

Formaty kompresji: MPEG4, 3GP, H.263,

H.264

Liczba klatek (klatki/s): 15, 30

Rozdzielczość (piksele): 352 x 288, 640 x 480,

176 x 144, 320 x 240, 1280 x 720, 800 x 600,

1920 x 1080

Nagrywanie wideo

Formaty kompresji: MPEG4, 3GP, H.263,

H.264

Liczba klatek: 30, 15 klatek/s

Nagrywanie dźwięku

Nagrywanie głosu: Tak, AMR

Odtwarzanie dźwięku

Obsługiwane formaty audio: AMR, MP3, AAC,

Midi, WAV, APE, eACC+, FLAC

Dźwięk

Dzwonki: Dzwonek MP3, Polifoniczne (64-

tonowe), Dzwonek AMR

Pamięć

Wbudowana pamięć (RAM): 2 GB

Typy kart pamięci: Micro SD

Zarządzanie pamięcią: Stan pamięci,

Dynamiczne alokowanie pamięci

Pamięć użytkownika: 12 697 MB

Maksymalna pojemność karty pamięci: 32 GB

Wbudowana pamięć (ROM): 16 GB

Udogodnienia

Przyciski i elementy sterujące: Zasilanie

Wł./Wył., Przyciski boczne, Przyciski

programowe

Zarządzanie połączeniami: Przekazywanie

połączeń, Zawieszanie połączeń, Czas

połączeń, Połączenia oczekujące*,

Identyfikacja numeru*, Telekonferencja,

Numer alarmowy, Wyciszenie mikrofonu,

Nieodebrane połączenia, Tworzenie

telekonferencji, Połączenia odebrane, Zapora

firewall

Zegar/wersja: Analogowy, Cyfrowy, Zegar

międzynarodowy

Łatwa obsługa: Graficzny interfejs

użytkownika, Tryb głośnomówiący, Przyciski

szybkiego dostępu, Tryb samolotowy, Blokada

klawiatury, Dzwonek wibracyjny, 2 gniazda na

karty SIM, Gniazdo zestawu słuchawkowego,

Wygaszacz ekranu

Gry i aplikacje: Terminarz, Budzik, Kalkulator,

Kalendarz, Stoper, Timer, Przeglądarka

dokumentów, Czujnik ruchu, Widżet,

Menedżer plików, Edytor zdjęć

Dostępne języki menu: angielski, rumuński,

rosyjski

Personalizacja: Pobrane animowane pliki GIF,

Pobrane obrazy, Pobrane dzwonki, Tapeta,

Dzwonki, Wygaszacz ekranu

Wprowadzanie tekstu: Inteligentne

przewidywanie tekstu

Wibracja

Regulacja głośności

Multimedia: Radio FM

Zarządzanie informacjami osobistymi: Czas

letni, Zegar międzynarodowy, Szybkie notatki,

Inteligentna książka telefoniczna, Lista zadań,

Strefa czasowa

GPS

Wbudowany moduł GPS

Obsługa A-GPS

* Karta pamięci MicroSD nie jest elementem zestawu.

* Dostępność niektórych funkcji jest uzależniona od

rodzaju abonamentu wykupionego od operatora sieci.

* 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.

* Rzeczywista pamięć dostępna dla użytkownika może

być różna w zależności od rynku, na którym

sprzedawane jest urządzenie, ze względu na wstępną

konfigurację.

* Dane techniczne produktu bazują na testach

laboratoryjnych wykonanych przy pełnym

naładowaniu baterii z wyłączonymi funkcjami Bluetooth

oraz Wi-Fi. Uzyskiwany w warunkach rzeczywistych

czas pracy urządzenia zależy od dostawcy usług oraz

sposobu korzystania z telefonu.

* Podane dane techniczne mogą ulec zmianie bez

powiadomienia.
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