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Noul sunet al muzicii
Amatorii de muzică se pot conecta la o lume cu sunet surround 3D îmbogăţit, cu ajutorul elegantului telefon

Philips M200. Bucuraţi-vă de accesul printr-un singur clic la toate melodiile şi distraţi-vă cu o muzică

neîntreruptă, utilizând acest superb dispozitiv multifuncţional, ce are şi rolul de MP3 player.

Maximizaţi experienţa muzicală

Sunet surround 3D în mişcare

Egalizator pentru sunete optimizate, adecvate stilului dumneavoastră muzical

Bucuraţi-vă de până la 20 de ore de muzică

Radio FM integrat de calitate

Slot pentru card de memorie MicroSD, pentru memorie suplimentară/stocare date



Telefon mobil CTM200BLK/00

Specificaţii Repere

Dimensiuni

Greutate receptor: 70 g

Dimensiuni receptor: 105 x 44,5 x 13,2 mm

Element de structură: Candy bar

Antenă: Integrată

Culoare receptor: Negru cu inel roşu

Imagine/Ecran

Tehnologie ecran principal: CSTN

Culoare ecran principal: 65536

Dimensiune diagonală ecran (inch): 1,8 inch

Rezoluţie ecran principal: 128 x 160 pixel

Sunet

Sonerii: Polifonic (64 tonuri), Sonerie MP3

Setări egalizator: Clasică, Dance, Pop, Rock,

Normal

Redare audio

Formate audio acceptate: AMR, Midi, MP3

Medii de stocare

Tipuri de carduri de memorie: Micro Secure

Digital (SD)

Memorie utilizator: 3 MB

Caracteristici reţea

Mesagerie: MMS, Serviciu de mesaje

multimedia, SMS CB (Cell Broadcast), SMS

(Serviciu de mesaje scurte), SMS cu destinatari

multipli

Servicii: WAP 2.0, Kit de instrumente SIM

/versiunea 99

GPRS (Rx+Tx): Clasa 10 (4+2), clasa B

Codec pentru voce: FR/EFR/AMR/HR

Bandă GSM: 900, 1800 MHz

Comoditate

Gestionare apeluri: Contor apeluri, Transmitere

apel, Apel blocat, Durată apel, Apel în

aşteptare, ID apelant, Conferinţă audio, Apel

de urgenţă, Microfon silenţios, Apeluri

nerecepţionate, Apeluri recepţionate, Firewall,

Apeluri multiple

Gestionare informaţii personale: Agendă

telefonică inteligentă, Ceas internaţional

Personalizare: Tapet, Screensaver, Sonerii, GIF

animat descărcabil, Imagine descărcabilă,

Tonuri de apel descărcabile

Ceas/Versiune: Digital, Ceas internaţional

Uşor de utilizat: Blocare tastatură, Taste

programabile, Taste rapide, Vibra Alert,

Interfaţă grafică pentru utilizator, Mod mâini

libere, Mufă specială pt. cască, Mod Avion

Butoane şi controale: Buton de navigare cu 4

direcţii, Taste laterale, Tastă rapidă

personalizată, Taste configurabile, Taste

dedicate pentru playerul muzical

Controlul volumului

Limbă disponibilă: Intrare T9: Engleză, Rusă

Limbă disponibilă: IU: Engleză, Rusă

Introducere text: T9

Vibraţii

Jocuri incluse: 3

Jocuri şi aplicaţii: Ceas cu alarmă, Calendar,

Calculator, Cronometru, Convertor internaţional

Conectivitate

Cască: Prin conector mini USB

PC Link: USB 1.1

Accesorii

Pachetul standard include: Baterie, Încărcător,

Cablu de date USB, Manual de utilizare,

Garanţie internaţională, Căşti stereo

Alimentare

Durată standby: Până la 750 de ore

Timp de convorbire: Până la 8 ore

Capacitate baterie: 1050 mAh

Tip baterie: Li-ion

Manager economisire baterie: Pornire/oprire

automată

Specificaţii pentru protecţia mediului

Produs sudat fără plumb

Material de împachetat: Cutie

Sunet surround 3D

Trăiţi experienţa unui sunet stereo

tridimensional rezonant de pe telefonul dvs.

mobil Philips, datorită procesorului audio

profesionist încorporat al acestuia. Procesorul

creează canale audio surround în locaţii

precise, oferind o experienţă superbă a

sunetului surround 3D.

Egalizator pentru sunet optimizat

Playerele GoGear cu egalizator utilizează

tehnologia pentru a seta automat balansul

optim al frecvenţei sunetelor pentru stilul de

muzică selectat. Fie că ascultaţi Jazz, Rock

sau

Pop, utilizarea setării prestabilite a

egalizatorului vă permite să vă bucuraţi de un

sunet optim pentru stilul de muzică respectiv.

Redă până la 20 de ore de muzică

Bucuraţi-vă de până la 20 de ore de muzică

la o singură încărcare.

radio FM

O aplicaţie radio FM vă permite să ascultaţi

programele radio FM preferate oriunde vă

aflaţi, mulţumită telefonului dvs. mobil şi

căştilor stereo.

Slot pentru card de memorie MicroSD

Acum vă puteţi bucura de capacitatea

suplimentară şi de stocarea fişierelor

multimedia, introducând un card de memorie

MicroSD în slotul integrat al telefonului.

* Specificaţie indicată pe baza încărcării iniţiale complete

a bateriei testată în laboratoare. Performanţa reală

depinde de furnizorul serviciului de reţea şi de utilizare.
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