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По-интелигентен с инфрачервена връзка

Благодарение на своята инфрачервена технология за дистанционно управление, смартфонът S326 от Philips може да управлява

вашите уреди в движение. Заедно с 3000 mAh батерия, 8-мегапикселова камера и 5-инчов HD дисплей можете да живеете

по-лесно и интелигентно.

Свържете и се наслаждавайте

Вграденото инфрачервено дистанционно управление контролира уредите с едно натискане

Отлично сърфиране с двойно 4G

Слот за две SIM карти, за две групи контакти

Конкурентни характеристики

Превъзходна 3000 mAh литиево-йонна батерия

5" HD IPS дисплей за богати визуални детайли

Качествени снимки с 8-мегапикселова камера с автоматичен фокус и светкавица



Смартфон CTS326GY/58

Акценти

Универсално инфрачервено дистанционно

Подсилен от вградената инфрачервена функция,

вашият мобилен телефон Philips може да контролира

над 4000 марки домашни уреди и 200 000 модела

дистанционно през приложението за дистанционно

управление, което се предоставя с телефона. Сега

може да контролирате вашия телевизор, климатик,

DVD, осветление с S326 и да се сбогувате с повечето

дистанционни управления у дома.

Двойно 4G (FDD-LTE и TD-LTE)

Вашият мобилен телефон Philips включва радио с

двоен 4G режим, което ви позволява да използвате

мобилния интернет с невероятни скорости в FDD-

LTE и TD-LTE мрежите. Сега може да се насладите

на по-широко LTE покритие със само един телефон.

3000 mAh литиево-йонна батерия

Вашият мобилен телефон Philips се предоставя с

изключителна 3000 mAh литиево-йонна батерия за

безупречна и трайна връзка в движение. С такава

невероятна продължителност на батерията може да

се освободите от досадните притеснения за

пропуснати важни обаждания от вашите

професионални и лични контакти. А след като

доволно сте приключили с професионалните и

личните си дела, можете да усъвършенствате вашите

геймърски способности и да сърфирате с едно

зареждане благодарение на енергийната технология

на телефона, която е и най-добра в своя клас.

5" HD IPS дисплей

Вашият мобилен телефон Philips разполага с

невероятен 5" дисплей с висока разделителна

способност, който ви предлага истински ярки цветове

и ясни детайли. IPS технологията осигурява

превъзходна видимост от всеки един ъгъл, докато

ярките цветове и изображения създават по-реално

визуално изживяване. Като допълнителен плюс,

навигирането на широкия екран е също бързо и

лесно. Независимо дали сърфирате във вашите

любими уебстраници, или разглеждате най-новите

изображения и видеоклипове, 5-инчовият екран ви

доставя недостижимо визуално удоволствие, докато

се намирате в движение.

8-мегапикселова камера с AF и светкавица

Снимайте като професионалист в движение с 8-

мегапикселовата камера с автоматичен фокус на

вашия мобилен телефон Philips. Уловете

краткотрайните моменти в живота, големи или малки,

в кристалноясно качество и гордо ги изпратете на

семейство и приятели. А вградената светкавица

означава, че може да правите страхотни снимки и в

притъмнени светлинни условия, така че да не

изпускате паметна снимка, без значение дали е ден,

или нощ.

Слот за две SIM карти

Организирайте живота си по-добре и съхранявайте

контактите си отделно, като използвате два отделни

телефонни номера. Със слота за две SIM карти не се

налага да носите два телефона със себе си.
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Спецификации

Мрежови характеристики

4G TD-LTE: 2600(B38), 2600(B41)

3 GB: WCDMA

GPRS (Rx+Tx): Клас 12, Клас B

GSM обхват: 900, 1800, 1900, 850 MHz

Обмен на съобщения: Свързан SMS (дълъг SMS),

Електронна поща, MMS, Multimedia Message Service

(Служба за мултимедийни съобщения), Подготвени

съобщения (SMS,MMS), SMS (Услуга за кратки

съобщения), SMS до множество получатели,

Подготвени SMS съобщения

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

на мобилно устройство, WAP 2.0

Гласов кодек: FR/EFR/AMR/HR

EDGE

4G FDD-LTE: 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 800(B20),

900(B8)

WiFi: IEEE 802.11 b/g/n

Размери

LNA - антена: Вградена

Формат: Захарна пръчка

Размери на слушалката: 144,3 x 72,6 x 8,95 мм

Тегло на слушалката: 154 г

Цвят на слушалката: Сиво

Картина/дисплей

Цветове на основния дисплей: 16,7 M

Разделителна способност основен дисплей: 720 x

1280 пиксел

Технология на основния дисплей: TFT IPS

Размер на екрана по диагонал (инчове): 5 инч

Капацитивен сензорен екран

Захващане на стоп-кадър

Камера: Вградена

Светкавица: вграден

Тип на сензора за изображението: CMOS

Кадрова честота на визуализация: 30 кадъра/секунда

Кадрова честота на визуализация: 30 кадъра/секунда

Файлов формат за снимките: JPEG

Разделителна способност на снимките: 8M (3264 x

2448)

Възпроизвеждане на стоп-кадър

Формат за компресиране на картини: BMP, GIF, GIF

(87a и 89a), JPEG

Завъртане: На стъпки по 90 градуса

Слайдшоу

Сваляне на видео

Видеоформат: MPEG4, H.264

Възпроизвеждане на видео

Формати на компресиране: MPEG4, 3GP, H.263,

H.264

Прихващане на звук

Записване на реч: Да, AMR, 3GPP

Аудио възпроизвеждане

Поддържани аудиоформати: AMR, MP3, MIDI, WAV,

ADPCM, SP-Midi, APE, FLAC, WMA

Звук

Звънци: Зумер с MP3, Полифонични (64 тона), AMR

зумер

Носители за съхранение на данни

Вградена памет (RAM): 1 GB

Типове карти с памет: Micro SD

Управление на паметта: Състояние на паметта,

Динамично разпределение на паметта

Потребителска памет: 5448 MB

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, Разговор между няколко страни,

Получени повиквания, Защитна стена

Часовник/версия: Аналогов, Цифров, Часовник с

часови пояси

Лесна употреба: Графичен потребителски

интерфейс, Режим на работа "свободни ръце",

Бутони за бързи команди, Режим по време на полет,

Вибрационна сигнализация, Две SIM карти,

Специален щепсел за слушалки

Игри и приложения: Дневен ред, Будилник,

Калкулатор, Календар, Хронометър, Таймер за

обратно броене, Преглед на документи, Сензор за

движение, Притурка, Файлов мениджър, Редактор на

снимки

Наличен език: потреб. интерфейс: Английски,

Латвийски, Естонски, Литовски, Полски, Румънски,

Руски, украински

Персонализиране/настройване: Изтегляне на

анимиран GIF, Изтегляне на картини, Изтегляне на

мелодии за звънеца, Тапет, Тонове на звънене

Въвеждане на текст: Интелигентно предсказващо

въвеждане

Вибратор

Регулиране на силата на звука

GPS

Вграден GPS

Поддържа A-GPS

* MicroSD картата с памет не е включена.

* Наличността на определени функции е обект на валидна

абонаментна услуга към вашия мрежов оператор.

* Всички визуални материали са само с илюстративна цел.

Актуалните характеристики на продукта, като цвят на телефона и

екранни снимки, може да се различават от тези на изображенията.

* Зададените спецификации се базират на заредена за пръв път

батерия в лабораторни условия с изключени Bluetooth и WiFi.

Реалната производителност ще зависи от мрежовия доставчик и

употребата.

* Реално наличната памет за употреба от страна на крайния

потребител може да се различава от пазар до пазар поради

предварителната настройка.

* Посочените спецификации може да бъдат променяни без

предизвестие.
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