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Afmetingen
• Gewicht handset: 85 g
• Afmetingen handset: 101 x 44 x 18,1 mm
• Vormfactor: Snoepreep
• Antenne: Geïntegreerd
• Kleur van de handset: Black

Beeld/display
• Kleuren op het hoofddisplay: B/W
• Resolutie: 96 x 64 pixels
• Technologie voor het hoofddisplay: STN
• Tekstregels: 5

Geluid
• Ringtones: Polyfoon (16 tonen)

Audioweergave
• Audio ondersteunde formaten: Midi

Netwerkfuncties
• Berichtenservice: EMS / release 4, SMS (Short 

Message Service), Gekoppelde SMS'jes (lange 
SMS'jes), SMS CB (Cell Broadcast), SMS voor 
meerdere doelen

• GSM-band: 900, 1800 MHz
• Services: SIM Tool Kit / Release 99
• Spraakcodec: FR/EFR/HR

Gebruiksgemak
• Gespreksbeheer: Gesprekskosten, 

Gesprekstellers, Oproep doorschakelen, 

Gespreksduur, Wisselgesprek, 
Nummerherkenning, Noodoproep, Oproep 
expliciet doorverbinden, Mute-functie microfoon, 
Gemiste gesprekken, Gesprek met meerdere 
deelnemers, Ontvangen gesprekken

• Gebruiksgemak: Sneltoetsen, Blokkering van 
toetsenpaneel, Trilalarm

• Games en toepassingen: Rekenmachine
• Ingebouwde games: 3
• Knoppen en bedieningselementen: 

Tweerichtingsnavigatietoetsen, Softkeys
• Tekstinvoer: Slimme voorspellende invoer
• Personaliseren/aanpassen: Ringtones
• Beschikbare taal: GI: Vereenvoudigd Chinees, 

Traditioneel Chinees, Engels
• Volumeregeling

Voeding
• Oplaadtijd: minder dan 2,5 uur u
• Batterijtype: Li-ion
• Elektrische verbeteringen: Back-up batterij
• Batterijcapaciteit: 1000 mAh
• Stand-by tijd: Tot 2 weken
• Spreektijd: tot 3 uur

Accessoires
• Standaardverpakking omvat: Batterij, Oplader, 

Gebruikershandleiding

Ecologische specificaties
• Verpakkingsmateriaal: Karton
•

Mobiele telefoon
S200  

Specificaties

Publicatiedatum  
2009-02-12

Versie: 1.0.3

12 NC: 9961 400 06235

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun 
respectieve eigenaren.

www.philips.com
CTS2

Product

Gebruiks
Het gebruik
opties weer
van uw tele

Tot 2 we
De telefoon
contstant in
met een op

SMS voor
Met SMS (S
personen k
personen ve
te stellen, d
te drukken.

Polyfone 
Selecteer ee
telefoon ech
polyfone m
00/000

kenmerk

vriendelij
svriendelijk
 in lijsten, z
foon kunt n

ken stand
 kan met é
 stand-by st
lader.

 meerde
hort Messa

unt u eenvo
rzenden. U

e ontvanger

ringtones
n van de m
t persoonli

elodieën.
k menu
e menu geeft de submenu's en 
odat u eenvoudig door de functies 
avigeren

-by tijd
én keer opladen tot twee weken 
aan. U hoeft dus niet meer op pad 

re personen
ge Service) voor meerdere 
udig een bericht naar meerdere 
 hoeft alleen maar het bericht op 
s te selecteren en op "verzenden" 

eegeleverde ringtones om uw 
jk te maken door middel van 
00EU

en

http://www.philips.com

