
Смартфон
 

S309

Черно

WCDMA / GSM

 
CTS309BK

Естествена сила на привличане
Зашеметяващ цвят, ненадминат комфорт на черния панел под ъгъл от 63 градуса, интуитивен потребителски интерфейс, нова

технология X-power. Philips S309 е създаден да се превърне в следващата модна икона, привличаща човешкото възхищение.

Изключително чувствителен на допир

Уникален дъгообразен дизайн с оптимален размер

4-инчов капацитивен сензорен екран WVGA TFT

Ярки отблясъци, бързи скорости

Изящна мобилна производителност с 1 GHz двуядрен процесор

5-мегапикселова камера с автофокус и светкавица
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Акценти

Уникален дъгообразен дизайн

Вашият мобилен телефон Philips се предоставя с

уникална 63-градусова извивка в двата края, която ще

променни корено начина, по който държите

телефона си. Той успява да бъде едновременно

модерен и ергономичен, за да отговори на усета ви

за качество и естетика. Неговият практичен дизайн

разполага с голям екран с оптимален размер, който

приляга плътно в ръката ви и също включва

високоговорител в долната част на телефона, за да

предостави най-добрия звук, когато говорите.

4-инчов сензорен екран WVGA TFT

Насладете се на брилянтни цветове и ярки

изображения с възможно най-лекия допир или

докосване. С изключително отзивчив 4-инчов

капацитивен сензорен екран WVGA TFT, телефонът

ви позволява да се насладите на гладка навигация

както никога преди. Независимо дали преминавате

бързо през файлови изображения или интернет

страници, или мащабирате през менюта и

приложения, да наблюдавате сензорния екран е

удоволствие.

1 GHz двуядрен процесор

Сега можете да се насладите на още по-гладка и

безпроблемна производителност на смартфон

благодарение на 1 GHz двуядрен процесор на вашия

мобилен телефон Philips. С тази функция

извършването на няколко задачи между всички

приложения на телефона е като детска игра. И това

не е всичко – подгответе се за светкавично бързо

сърфиране в интернет, забележително качество на

картината и безпроблемни визуални ефекти при

игрите.

5-мегапикселова камера с AF и светкавица

Улавянето на запомнящи се моменти е лесно –

просто насочвате и снимате. Вградената светкавица

ви позволява да улавяте ясни, отчетливи

изображения – дори при ниска осветеност.
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Спецификации

Мрежови характеристики

3 GB: WCDMA

GSM обхват: 850, 900, 1800, 1900 MHz

GPRS (Rx+Tx): Клас 12, Клас B

Услуги: Осигуряване на OTA (WAP,MMS), Интернет

на мобилно устройство, WAP 2.0

Гласов кодек: FR/EFR/AMR/HR

Обмен на съобщения: Свързан SMS (дълъг SMS),

Електронна поща, MMS, Multimedia Message Service

(Служба за мултимедийни съобщения), SMS CB

(клетъчно излъчване), SMS (Услуга за кратки

съобщения), SMS до множество получатели

EDGE

WCDMA обхват:

2100 MHz, 900 MHz

WiFi: IEEE 802.11 b/g/n

ОС

Android: Android 5.1

Размери

LNA - антена: Вградена

Цвят на слушалката: Черно

Размери на слушалката: 127,5 мм X 64,5 мм X 10,8

мм

Тегло на слушалката:

126,77 г

Формат: Захарна пръчка

Картина/дисплей

Цветове на основния дисплей: 16 M

Разделителна способност основен дисплей: 480 x

800 пиксел

Технология на основния дисплей: TFT

Размер на екрана по диагонал: 4,0 инча

Капацитивен сензорен панел

Захващане на стоп-кадър

Камера: Вградена

Тип на сензора за изображението: CMOS

Файлов формат за снимките: JPEG

Разделителна способност на снимките:

Предна VGA (640 x 480), Основна 5-мекапикселова

(2592 x 1944), Основна 5-мегапикселова с автофокус

(2592 x 1944)

Възпроизвеждане на стоп-кадър

Формат за компресиране на картини: BMP, JPEG,

PNG

Завъртане: На стъпки по 90 градуса

Слайдшоу

Възпроизвеждане на видео

Формати на компресиране: MPEG4, 3GP, AVI, FLV,

MKV, MOV

Кадри в секунда (к/с): 30

Прихващане на звук

Записване на реч: 3GPP

Аудио възпроизвеждане

Поддържани аудиоформати: AMR, MIDI, MP3, AAC,

WAV

Звук

Звънци: Зумер с MP3

Носители за съхранение на данни

Вградена памет (RAM): 1 GB

Типове карти с памет: Micro SD

Максимален капацитет на картата с памет: 32 GB

Вградена памет (ROM): 8 GB

Комфорт

Бутони и регулатори: Включване/изключване на

захранването, Странични бутони

Управление на разговорите: Пренасочване на

повиквания, Задържане на разговор, Време на

разговорите, Изчакване на повикванията*, ИД на

повикващия*, Конферентен разговор, Спешно

повикване, Заглушаване на микрофона, Пропуснати

повиквания, Получени повиквания

Часовник/версия: Цифров, Часовник с часови пояси

Игри и приложения: Дневен ред, Будилник,

Калкулатор, Календар, Таймер за обратно броене,

Преглед на документи, Сензор за движение,

Притурка, Хронометър, Четец на документи

Наличен език: потреб. интерфейс: Английски,

Румънски, Български

Операционна система: Android 5.1

Управление на личната информация: Часова зона,

Интелигентен телефонен указател, Архивиране на

информацията от SD карта, Списък със задачи

Персонализиране/настройване:

Изтегляне на картини, Изтегляне на мелодии за

звънеца, Тапет, Тонове на звънене, Скрийнсейвър

Възможности за свързване

Слушалка: През съединител жак 3,5 мм

Възможности на модема: GPRS, EDGE, WCDMA

PC Link: USB 2.0

Безжични връзки: Wi-Fi, Bluetooth

Версия на Bluetooth: 4,0

Bluetooth профили: A2DP, Профил за прехвърляне

на файлове

Аксесоари

Стандартният пакет включва: Батерия, Зарядно

устройство, USB кабел за данни, QSG (ръководство

за бърз старт), Предпазител за екрана, Стандартни

слушалки

Захранване

Тип батерия: Литиево-йонна

Време на готовност: 500 часа

Време за разговор: 9,5 часа

Капацитет на батериите: 1600 mAh

Процесор

1 GHz двуядрен процесор

GPS

Вграден GPS

Поддържа A-GPS

Сваляне на видео

Видеоформат: 3GP
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