
Smartphone
 

S337

Màu đỏ đen

WCDMA / GSM

 
CTS337RD

Trò chuyện thời thượng
Điện thoại Philips S337 mới, từ thiết kế đa màu sắc cho đến bộ xử lý bốn lõi 1,3 GHz hiệu suất cao, mọi chi tiết đều được chế tạo ra

để  trở  thành phong cách ưa thích của bạn. Hãy lựa chọn chính xác để  nổi bật giữa đám đông.

Cảm ứng mạnh mẽ

Màn hình lớn FWVGA 5" có thể  mở  rộng giúp xem dễ dàng

Tạo thêm phong cách

Camera 5 megapixel có đèn flash tích hợp

Thông số kỹ thuật tạo sự  cạnh tranh

Hiệu suất tối đa với bộ xử lý bốn lõi 1,3 GHz

Bộ nhớ tích hợp 8GB và RAM 1GB cho trả i nghiệm tuyệ t hơn

Kết nối và di chuyển

Hai SIM dành cho 2 nhóm liên hệ

Kiểu dáng hoàn hảo

Thiết kế tiện dụng và nhiều màu sắc mang đến cảm giác thoả i mái mà lạ i thời trang
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Những nét chính

Thiết kế tiện dụng và nhiều màu sắc

Điện thoạ i di động Philips đượ c thiết kế tiện dụng để

bạn cầm điện thoạ i thoả i mái hơn. Thiết kế màu sắc

đẹp hài hòa, bắt mắt để  bạn luôn nổ i trộ i với phong

cách đặc trưng ở  bất cứ nơi nào bạn đến.

Bộ xử  lý bốn lõi 1,3 GHz

Điện thoạ i Philips hiện nay lướt nhanh hơn bao giờ hết,

nhờ có bộ xử lý bốn lõi 1,3 GHz hiệu suất cao. Bộ xử lý

này thực hiện dễ dàng các nhu cầu đa nhiệm của bạn

với tốc độ nhanh hơn. Tả i web tốc độ cao, xem phim

liên tục và xem phim hoạt hình nhanh chóng! Chơi

game cực tuyệ t và ấn tượng với chất lượng hình ảnh

vượ t trộ i.

Hai SIM

Sắp xếp cuộc sống của bạn tốt hơn và duy trì tách biệ t

các số liên lạc của bạn bằng việc sử dụng 2 số điện

thoạ i khác nhau. Với hai SIM, bạn không phả i mang theo

2 điện thoạ i.

ROM 8GB, RAM 1GB

Điện thoạ i di động Philips đượ c trang bị bộ nhớ tích

hợp 8GB, nhờ vậy bạn có thể  chứa nhiều thông tin hơn

trong khi di chuyển. Với dung lượng lưu trữ lớn sẵn sàng

cho các nhu cầu ngày càng tăng của bạn, bạn sẽ có

nhiều không gian hơn để  lưu ứng dụng ưa thích, hình

ảnh và tài liệu quan trọng. ROM 1GB cho bạn hiệu suất

chạy mượ t mà trong khi chơi game và xem tin tức mỗ i

lúc rảnh rỗ i.

Màn hình cảm ứng FWVGA TFT 5"

Bạn muốn bật duyệ t web trên điện thoạ i di động trong

một trả i nghiệm thoả i mái, nhanh gọn thay vì nhiều

thao tác như trước đây? Giờ đây bạn có thể  làm điều

này trên smartphone Philips, nhờ vào màn hình FWVGA

5" đa năng, toàn diện và ấn tượng. Cho dù bạn đang

xem ảnh, tập tin, lướt internet hay chơi game, màn hình

cảm ứng có thể  mở  rộng giúp bạn thao tác thoả i mái

hơn, không mất nhiều thời gian để  chuyển tiếp màn

hình.

Camera 5 megapixel có đèn flash

Thỏa thích chụp những bức ảnh cực rõ nét, ghi lạ i

những giây phút vui vẻ  nhờ camera 5 megapixel. Với

đèn flash tích hợp, bạn có thể  chụp lạ i những bức ảnh

tuyệ t đẹp ngay cả trong điều kiện ánh sáng mờ.
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Các thông số

Tính năng mạng

3G: WCDMA

Dả i GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz

GPRS (Rx+Tx): Lớp 12, Lớp B

Dịch vụ: Định vị OTA (WAP,MMS), WAP 2.0, Internet

trên di động

Bộ mã hóa giọng nói: FR/EFR/AMR/HR

WLAN

Nhắn tin: SMS ghép nối (SMS dài), Email, MMS, Dịch vụ

tin nhắn đa phương tiện, SMS CB (Nhận tin nhắn

quảng bá), SMS (Dịch vụ  tin nhắn ngắn), SMS gửi đến

nhiều người

EDGE

Kích thước

Ăng-ten: Đượ c tích hợp

Hệ  số hình dáng: Thanh kẹo

Màu điện thoại: Đỏ đen

Kích thước điện thoại: 144,8mm x 72,5mm x

10,35mm

Trọng lượng điện thoại: 152g

Hình ảnh/Hiển thị

Màu màn hình chính: 16 triệu

Độ phân giả i màn hình chính: 480X854 pixel

Công nghệ  màn hình chính: TN

Kích thước màn hình theo đường chéo:

5,0 inch

Màn hình cảm ứng điện dung

Bảng điều khiển điện dung

Ghi lại hình ảnh tĩnh

Máy ảnh: Đượ c tích hợp

Loại bộ cảm biến hình ảnh: CMOS

Định dạng tệp ảnh: JPEG

Độ phân giả i hình ảnh: 5 triệu (2592x1944)

Phát lại hình ảnh tĩnh

Định dạng nén hình ảnh: JPEG

Xoay: Bước gia 90 độ

Chiếu hình

Ghi video

Định dạng video: 3GP

Phát lại video

Định dạng nén: MPEG4, H.264, H.263

Tốc độ khung hình (fps): 30

Ghi âm thanh

Ghi giọng nói: Có, AMR

Phát lại âm thanh

Định dạng âm thanh được hỗ trợ : AMR, Midi, MP3,

AAC, WAV

Âm thanh

Tiếng chuông: Tiếng chuông MP3, Tiếng chuông AMR

Thiết bị lưu trữ

Bộ nhớ tích hợp (RAM): 1G

Loại thẻ  nhớ : Micro SD

Dung lượng thẻ  nhớ tối đa: 32 GB

Bộ nhớ tích hợp (ROM): 8GB

Bộ nhớ ngườ i dùng: 4812 MB

Tiện lợ i

Phím và điều khiển: Bật/tắt nguồn, Phím bên

Quản lý cuộc gọi: Chuyển tiếp cuộc gọ i, Giữ cuộc gọ i,

Thời gian gọ i, Chờ cuộc gọ i*, ID người gọ i*, Cuộc gọ i

hộ i thảo, Cuộc gọ i khẩn cấp, Tắt micrô, Cuộc gọ i bị lỡ ,

Cuộc gọ i nhiều bên, Cuộc gọ i đã nhận

Đồng hồ/Phiên bản: Kỹ thuật số

Dễ  sử  dụng: Giao diện đồ họa, Chế độ rảnh tay, Chế

độ trong máy bay, Cảnh báo rung

Trò chơ i và ứng dụng: Nhật ký công tác, Đồng hồ báo

thức, Máy tính, Lịch, Đồng hồ đếm ngượ c, Trình xem tài

liệu, Trình đọc tài liệu, Biên tập ảnh, Cảm biến chuyển

động, Công cụ , Đồng hồ bấm giây

Ngôn ngữ  có sẵn: UI: Tiếng Anh, Tiếng Trung giản

thể , Tiếng Trung phồn thể , Tiếng Hindi, Tiếng

Indonesia, Tiếng Khmer, Thái, Tiếng Việ t

Hệ  điều hành: Android 5.1

Quản lý thông tin cá nhân: Múi giờ, Danh bạ điện thoạ i

thông minh, Sao lưu thẻ  SD, Danh sách nhiệm vụ

Cá nhân/Tùy chỉnh: GIF hoạt hình tả i xuống, Hình ảnh

tả i xuống, Nhạc chuông tả i xuống, Hình nền, Nhạc

chuông, Trình tiết kiệm màn hình

Nhập văn bản:

Nhập đoán trước thông minh

Bộ rung

Điều khiển âm lượng

Tính kết nối

Bluetooth

Tai nghe: Qua đầu nối giắc 3,5 mm

Khả năng modem: GPRS, SMS

Liên kết PC: USB 2.0

Kết nối không dây: Wi-Fi, Bluetooth

Cấu hình Bluetooth:

A2DP, Hồ sơ truyền tệp tin

Phiên bản Bluetooth: 2,1

Phụ kiện

Gói chuẩn gồm: Pin, Bộ sạc, Cáp dữ liệu USB, Miếng

dán bảo vệ  màn hình, QSG (Hướng dẫn khở i động

nhanh)

Phụ kiện tùy chọn: Bộ điều hợp thẻ  sim

Công suất

Kiểu pin: Lithium-ion

Thờ i gian chờ : 380 giờ

Thờ i gian nói chuyện: 6,6 giờ

Dung lượng pin: 2000 mAh

Bộ xử  lý

Bộ xử  lý bốn lõi 1,3 GHz

Ghi video

Định dạng nén: MPEG4

Tốc độ khung hình: 15 fps

GPS

GPS tích hợp

Hỗ trợ A-GPS
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