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 แบบส่งให้ผู้รับหลายคนให้คุณส่งไปถึงผู้รับหลายคนได้ในครั้งเดียวกัน
เรียกเข้าแบบเสียงดนตรี Polyphonic
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ขนาด
• น้ำหนักของหูฟัง: 85 กรัม
• ขนาดของชุดหูฟัง: 101 x 44 x 18.1 มม.
• รูปทรง: แบบบาร์โฟน
• เสาอากาศ: เสาอากาศภายในเครื่อง
• สีของเครื่องโทรศัพท์: สีดำ

ภาพ/แสดงภาพ
• สีของจอแสดงผลหลัก: B/W
• ความละเอียด: 96 x 64 พิกเซล
• เทคโนโลยีของจอแสดงผลหลัก: STN
• บรรทัดข้อความ: 5

เสียง
• เสียงเรียกเข้า: Polyphonic (16 เสียง)

การเล่นเสียง
• รูปแบบสัญญาณเสียงที่ใช้ได้: Midi

ความสามารถการเชื่อมต่อเครือข่าย
• การรับส่งข้อความ: EMS / release 4, SMS (Short 

Message Service), SMS แบบต่อเนื่อง (SMS 
ที่มีความยาว), SMS CB (Cell Broadcast), SMS ให้ผู้รั
บหลายราย

• เครือข่าย GSM: 900, 1800 MHz
• บริการ: SIM Toolkit / Release 99
• Voice Codec: FR/EFR/HR

สิ่งอำนวยความสะดวก
• การจัดการการโทร: ค่าโทรศัพท์, นับเวลาการโทร, 

การโอนสาย, เวลาสนทนา, สายเรียกซ้อน, 
แสดงหมายเลขโทรเข้า, การโทรฉุกเฉิน, 
การโอนสาย, ปิดไมโครโฟน, สายที่ไม่ได้รับ, 
การสนทนาพร้อมกันหลายสาย, สายที่รับ

• ใช้งานง่าย: ปุ่มด่วน, ล็อคปุ่มกด, การสั่นเตือน
• เกมส์และโปรแกรม: เครื่องคิดเลข
• เกมส์ในตัวเครื่อง: 3
• ปุ่มและการควบคุม: ปุ่มเลื่อน 2 ทิศทาง, ปุ่มเลือก
• การป้อนข้อความ: ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ
• การปรับแต่งค่าตามความต้องการ: ริงโทน
• ภาษาที่ใช้ได้: UI: จีน, ไต้หวัน, อังกฤษ
• การควบคุมระดับเสียง

กำลังไฟ
• เวลาในการชาร์จ: น้อยกว่า 2.5 ชม. ชม.
• ประเภทแบตเตอรี่: Li-ion
• อุปกรณ์เสริมด้านไฟฟ้า: แบตเตอรี่สำรองในตั

วเครื่อง
• ความจุแบตเตอรี่: 1000 mAh
• เวลาสแตนด์บาย: นานถึง 2 สัปดาห์
• เวลาสนทนา: สูงถึง 3 ชั่วโมง

อุปกรณ์เสริม
• ชุดสินค้ามาตรฐานประกอบด้วย: แบตเตอรี่, 

สายชาร์จ, คู่มือการใช้งาน

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
• วัสดุของบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ
•
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