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S337

Negru şi roşu

WCDMA / GSM

 
CTS337RD

Vorbeşte cu stil
Noul Philips S337 are fiecare detaliu creat să devină stilul tău preferat, începând de la un design colorat până la

procesorul quad core de înaltă performanţă de 1,3 GHz. Ieşi în evidenţă luând decizia potrivită.

Atingere senzaţională

Afişaj mare FWVGA de 5" pentru imagini mari şi uşor de vizualizat

Plăcerile vieţii

Cameră foto de 5 megapixeli cu bliţ încorporat

Specificaţii competitive

Performanţă sporită cu procesorul quad core de 1,3 GHz

Memorie de 8 GB încorporată şi 1 GB RAM pentru o experienţă mai plăcută

Aspect ideal

Designul ergonomic şi cromatic asigură confort şi eleganţă



Smartphone CTS337RD/58

Repere

Design ergonomic şi cromatic

Telefonul mobil Philips are un design

ergonomic care îl face mai confortabil.

Designul său cromatic deosebit te va cuceri de

la prima vedere. Oriunde ai merge, stilul şi

eleganţa extraordinară a acestuia te vor însoţi.

Procesor quad core de 1,3 GHz

Telefonul dvs. mobil de la Philips măreşte sau

micşorează imaginea mai uşor ca niciodată,

graţie puternicului procesor quad core de 1,3

GHz. Acest aparat puternic ţine pasul cu

cerinţele dvs. de realizare a sarcinilor multiple

la o viteză mult mai mare. Încărcaţi pagini Web

cu viteza luminii, urmăriţi clipuri video

neîntrerupt şi în plus, obţineţi animaţii rapid -

şi când spunem rapid, chiar vorbim serios!

Jocurile sunt armonioase şi captivante, cu o

calitate excepţională a imaginii.

8 GB ROM, 1 GB RAM

Telefonul tău mobil Philips vine cu o memorie

încorporată de 8 GB, pentru a putea să iei mai

multe cu tine în mişcare. Având o capacitate

mare de stocare, disponibilă pentru nevoile

tale în continuă dezvoltare, beneficiezi de mai

mult spaţiu pentru aplicaţiile şi fotografiile tale

preferate şi documentele importante. Memoria

de 1 GB ROM îţi permite să te bucuri de o

performanţă perfectă în timpul liber, atunci

când te joci sau vizionezi ştiri.

Ecran tactil FWVGA TFT de 5"

Vreţi să transformaţi navigarea pe internet de

pe telefon într-o experienţă plăcută şi să

scăpaţi de o corvoadă? Acum puteţi face acest

lucru cu smartphone-ul Philips, datorită

afişajului FWVGA de 5'', care este extraordinar

şi complet. Fie că deschideţi fotografii sau

fişiere, fie că navigaţi pe internet sau că vă

jucaţi, ecranul tactil mare face ca activitatea să

fie o adevărată plăcere cu timpi de tranziţie

minimi între ecrane şi mai puţine derulări.

Cameră foto de 5 megapixeli cu bliţ

Bucuraţi-vă de momente fericite cu imagini de

o claritate extraordinară, datorită camerei de 5

megapixeli a telefonului. Bliţul încorporat

înseamnă că puteţi face fotografii superbe

chiar şi în condiţii de luminozitate scăzută.
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Specificaţii

Caracteristici reţea

3G: WCDMA

Bandă GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz

GPRS (Rx+Tx): Clasa 12, Clasa B

Servicii: OTA provisioning (WAP, MMS), WAP

2.0, Internet pe telefonul mobil

Codec pentru voce: FR/EFR/AMR/HR

WLAN

Mesagerie: SMS concatenat (SMS lung), E-

mail, MMS, Serviciu de mesaje multimedia,

SMS CB (Cell Broadcast), SMS (Serviciu de

mesaje scurte), SMS cu destinatari multipli

EDGE

Dimensiuni

Antenă: Integrată

Element de structură: Candy bar

Culoare receptor: Negru şi roşu

Dimensiuni receptor: 144,8 mm x 72,5 mm x

10,35 mm

Greutate receptor: 152 g

Imagine/Ecran

Culoare ecran principal: 16M

Rezoluţie ecran principal: 480X854 pixel

Tehnologie ecran principal: TN

Dimensiune diagonală ecran: 5 inchi

Ecran tactil capacitiv

Panou tactil capacitiv

Captare imagine statică

Cameră video: Integrată

Tip senzor de imagine: CMOS

Format fişier imagine: JPEG

Rezoluţie imagine: 5M (2592x1944)

Redare imagine statică

Format de compresie a imaginii: JPEG

Rotaţie: Etape de 90°

Prezentare

Video Capturing

Format video: 3GP

Redare video

Formate de comprimare: MPEG4, H.264,

H.263

Rată de afişare (cadre/s): 30

Captură audio

Înregistrare vocală: Da, AMR

Redare audio

Formate audio acceptate: AMR, Midi, MP3,

AAC, WAV

Sunet

Sonerii: Sonerie MP3, Sonerie AMR

Suport de stocare

Memorie încorporată (RAM): 1 G

Tipuri de carduri de memorie: Micro SD

Capacitate maximă card de memorie: 32 GB

Memorie încorporată (ROM): 8 GB

Memorie utilizator: 4812 MB

Confort

Butoane şi controale: Activare/Dezactivare,

Taste laterale

Gestionare apeluri: Transmitere apel, Apel

blocat, Durată apel, Apel în aşteptare*, ID

apelant*, Conferinţă audio, Apel de urgenţă,

Microfon silenţios, Apeluri nerecepţionate,

Apeluri multiple, Apeluri recepţionate

Ceas/Versiune: Digital

Uşurinţă în utilizare: Interfaţă grafică pentru

utilizator, Mod mâini libere, Mod Avion, Vibra

Alert

Jocuri şi aplicaţii: Agendă, Ceas cu alarmă,

Calculator, Calendar, Cronometru cu

numărătoare inversă, Vizualizator documente,

Cititor documente, Editor foto, Senzor de

mişcare, Mini-aplicaţie, Cronometru

Limbă disponibilă: IU: Engleză, Română

Sistem de operare: Android 5.1

Gestionare informaţii personale: Fus orar,

Agendă telefonică inteligentă, Rezervă card

SD, Listă de sarcini

Personalizare: GIF animat descărcabil,

Imagine descărcabilă, Tonuri de apel

descărcabile, Tapet, Sonerii, Screensaver

Introducere text: Scriere intuitivă inteligentă

Vibraţii

Controlul volumului

Conectivitate

Bluetooth

Cască: Prin conector jack de 3,5 mm

Caracteristici modem: GPRS, SMS

PC Link: USB 2.0

Conexiuni wireless: Wi-Fi, Bluetooth

Profiluri Bluetooth: A2DP, Profil pentru

transfer de fişiere

Versiune Bluetooth: 2,1

Accesorii

Pachetul standard include: Baterie, Încărcător,

Cablu de date USB, Protecţie pentru ecran,

Ghid de iniţiere rapidă (QSG)

Accesorii opţionale: Adaptor de cartele SIM

Alimentare

Tip de baterie: Litiu-ion

Durată standby: 380 de ore

Timp de convorbire: 6,6 ore

Capacitate baterie: 2000 mAh

Procesor

Procesor quad core de 1,3 GHz

Înregistrare video

Formate de comprimare: MPEG4

Rată cadre: 30 cadre/s

GPS

GPS încorporat

Acceptă A-GPS
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