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Inteligentniejszy dzięki funkcji

podczerwieni. Zawsze do usług.
Dzięki technologii zdalnego sterowania na podczerwień smartfon Philips S318 może obsługiwać wiele urządzeń

na raz. Ponadto jest wyposażony w akumulator 2500 mAh, tylny aparat fotograficzny 8 MP z autofokusem,

przedni aparat fotograficzny 5 MP i wyświetlacz HD o przekątnej 12,7 cm (5") — z nim życie jest łatwiejsze i

inteligentniejsze.

Zaprojektowany dla Ciebie

Smukły, nowoczesny telefon, dzięki któremu pokażesz światu swój styl

Podwójne gniazdo SIM, aby rozdzielić różne grupy kontaktów

Najwyższa jakość przeglądania dzięki podwójnemu trybowi sieci 4G (TDD-LTE/FDD-LTE)

Android 7.0

Wbudowana funkcja sterowania przez podczerwień umożliwia sprawne zarządzanie urządzeniami

Życie staje się przyjemniejsze

Aparat fotograficzny o rozdzielczości 8 megapikseli z autofokusem i lampą błyskową pozwala wykonywać zdjęcia w

wysokiej jakości

Wyświetlacz HD IPS o przekątnej 12,7 cm (5") zapewnia wysoką szczegółowość obrazu

Doskonałe parametry — 8 GB wbudowanej pamięci i 1 GB pamięci operacyjnej RAM
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Zalety

Podwójne gniazdo SIM

Teraz możesz uporządkować swoje kontakty,

używając dwóch różnych numerów telefonu do

kontaktów służbowych i prywatnych. A dzięki

obsłudze dwóch kart SIM nie musisz już nosić

ze sobą dwóch telefonów.

Aparat fotograficzny 8 MP z autofokusem i

lampą błyskową

Możesz wykonywać profesjonalne zdjęcia w

ruchu dzięki aparatowi fotograficznemu o

rozdzielczości 8 megapikseli z autofokusem, w

który wyposażony jest telefon komórkowy

Philips. Uchwyć ulotne chwile — te ważne, jak

i mniej ważne — w krystalicznie czystej jakości

i zaprezentuj je rodzinie i znajomym. Ponadto

wbudowana lampa błyskowa umożliwia

wykonywanie wspaniałych zdjęć

nawet przy słabszym oświetleniu, dzięki

czemu nie przegapisz żadnego ujęcia godnego

zapamiętania — ani w dzień, ani w nocy.

Sterowanie podczerwienią

Dzięki wbudowanej funkcji podczerwieni

telefon Philips może sterować ponad 4 tys.

marek urządzeń domowych oraz obsługiwać

200 tys. modeli pilotów zdalnego sterowania

za pomocą specjalnej aplikacji zainstalowanej

w telefonie. Za pomocą naszego produktu

możesz sterować telewizorem, klimatyzacją,

odtwarzaczem DVD oraz oświetleniem — czas

pożegnać się z większością pilotów, które masz

w domu.
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Dane techniczne

System operacyjny

Android: Android7.0

Wymiary

Antena: Wbudowany

Wygląd: Personal Digital Assistant

Kolor: Ciemnoszary

Wymiary: 147 x 73,5 x 8,8 mm

Waga: Około 158 g (z akumulatorem)

Funkcje sieciowe

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

Pasmo GSM: 900, 1800 MHz

Przesyłanie wiadomości: Długie wiadomości

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

wiadomości tekstowe), SMS do wielu

odbiorców, Szablony wiadomości SMS

Usługi: OTA (WAP, MMS), WAP 2.0, Transmisja

danych

Kodek dźwięku: FR/EFR/AMR/HR

EDGE

3G: WCDMA

Pasmo GSM (główna karta SIM): 1800,

900 MHz

Pasmo GSM (dodatkowa karta SIM): 1800,

900 MHz

Pasmo WCDMA: 2100 MHz, 900 MHz

Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n

4G FDD-LTE: 1800 (B3), 2100 (B1), 2600 (B7),

800 (B20), 900 (B8)

4G TDD-LTE: 2300 (B40), 2600 (B38)

Obraz/wyświetlacz

Przekątna ekranu (cale): 5,0 cali

Liczba kolorów na wyświetlaczu: 16,7 mln

Rozdzielczość wyświetlacza:

720 x 1280 pikseli

Technologia wyświetlacza: TFT IPS

Pojemnościowy ekran dotykowy

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: 5 megapikseli

(2592 x 1944), 8 mln (3264 x 2448)

Odtwarzanie zdjęć

Format kompresji zdjęć: BMP, GIF, JPEG, PNG,

WBMP

Obracanie: co 90°

Pokaz slajdów

Zapis wideo

Format wideo: 3GP

Rozdzielczość wideo: QCIF, VGA, HD

Odtwarzanie wideo

Formaty kompresji: MPEG4, 3GP, MKV, MP4

Liczba klatek (klatki/s): 30

Rozdzielczość (piksele): 1280 x 720

Nagrywanie dźwięku

Nagrywanie głosu: Tak, AMR

Odtwarzanie dźwięku

Obsługiwane formaty audio: AMR, MP3,

FLAC, WAV, OGG

Dźwięk

Dzwonki: Dzwonek MP3, Polifoniczne (64-

tonowe), Dzwonek AMR

Pamięć

Wbudowana pamięć (RAM): 1 GB

Typy kart pamięci: Micro SD

Zarządzanie pamięcią: Stan pamięci,

Dynamiczne alokowanie pamięci

Maksymalna pojemność karty pamięci: 32 GB

Wbudowana pamięć (ROM): 8 GB

Pamięć użytkownika: Dostępne około 4,5 GB

Udogodnienia

Przyciski i elementy sterujące: Zasilanie

Wł./Wył., Przyciski boczne

Zarządzanie połączeniami: Przekazywanie

połączeń, Zawieszanie połączeń, Czas

połączeń, Połączenia oczekujące*,

Identyfikacja numeru*, Numer alarmowy,

Wyciszenie mikrofonu, Nieodebrane

połączenia, Tworzenie telekonferencji,

Połączenia odebrane

Zegar/wersja: Cyfrowy, Zegar

międzynarodowy

Ułatwienia nawigacji: Panel dotykowy

Łatwa obsługa: Migające światełka, Gniazdo

zestawu słuchawkowego, Graficzny interfejs

użytkownika, Tryb głośnomówiący, Przyciski

szybkiego dostępu, Tryb samolotowy,

Dzwonek wibracyjny, 2 gniazda na karty SIM,

Wygaszacz ekranu

Gry i aplikacje: Terminarz, Budzik, Kalkulator,

Kalendarz, Stoper, Timer, Przeglądarka

dokumentów, Edytor zdjęć, Widżet, Menedżer

plików, Latarka, Zegar światowy

Dostępne języki menu: chorwacki, angielski,

węgierski, litewski, polski, rumuński, rosyjski,

słoweński, turecki, ukraiński, bułgarski,

łotewski, estoński, serbski, czarnogórski,

macedoński, azerski

Multimedia: Radio FM

Zarządzanie informacjami osobistymi: Strefa

czasowa, Inteligentna książka telefoniczna,

Zegar międzynarodowy, Lista zadań

Personalizacja: Pobrane obrazy, Pobrane

dzwonki, Tapeta, Dzwonki

Wprowadzanie tekstu: Inteligentne

przewidywanie tekstu

Wibracja

Regulacja głośności

GPS

Wbudowany moduł GPS

Obsługa A-GPS

* Dane techniczne produktu bazują na testach

laboratoryjnych wykonanych przy pełnym

naładowaniu akumulatora z wyłączonymi funkcjami

Bluetooth oraz Wi-Fi. Uzyskiwany w warunkach

rzeczywistych czas pracy urządzenia zależy od

dostawcy usług oraz sposobu korzystania z telefonu.

* Karta pamięci MicroSD nie jest elementem zestawu.

* 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.

* Podane dane techniczne mogą ulec zmianie bez

powiadomienia.
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