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черно + червено

WCDMA / GSM

 
CTS337RD

Говорете със стил
Новият Philips S337 притежава всеки детайл, създаден, за да се превърне в любимия ви стил, като се започне от цветния

дизайн до високоефективния 1,3 GHz четириядрен процесор. Бъдете различни и се откроявайте сред тълпата, като

направите правилния избор.

Изглежда перфектно

Ергономичен и цветен дизайн осигуряват комфорт и модерен стил

Конкурентни характеристики

Максимален резултат с 1,3 GHz четириядрен процесор

8GB вградена памет и 1 GB RAM за по-добро изживяване

Екстри в живота

5-мегапикселова камера с вградена светкавица

Изключително чувствителен на допир

5" FWVGA голям дисплей за просторно и лесно гледане
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Акценти

Ергономичен и цветен дизайн

Вашият мобилен телефон Philips е с ергономичен

дизайн, което го прави по-удобен за държане.

Зашеметяващият дизайн, който пасва на цветовете,

хваща погледа ви веднага. Където и да отидете,

носите със себе си уникалния вид и стил на

невероятни усещания.

1,3 GHz четириядрен процесор

Вашият мобилен телефон Philips сега мащабира както

никога преди благодарение на мощен 1,3 GHz

четириядрен процесор. Тази електростанция лесно

се справя с вашите нужди за множество задачи много

по-бързо. Зареждайте уеб страници със светкавична

скорост, гледайте непрекъснати видеоклипове и

получавайте анимации бързо, ама наистина бързо!

Играенето на игри е безпроблемно и завладяващо, с

изключително качество на картината.

8 GB ROM, 1 GB RAM

Вашият мобилен телефон Philips идва с 8 GB вградена

памет, за да можете да разполагате с повече, когато

сте в движение. С голямо място за съхранение,

налично за вашите все по-разширени нужди, имате

повече място за любимите ви приложения, снимки и

важни документи. 1 GB ROM ви позволява да се

насладите на безпроблемна работа, докато играете

игри и разглеждате новини в свободното време.

5" FWVGA TFT сензорен екран

Искате ли да превърнете разглеждането на интернет

на мобилния си телефон в едно приятно изживяване

вместо неудобна скучна работа? Сега можете да го

направите на вашия смартфон Philips благодарение на

страхотния и всеобхватен 5" FWVGA дисплей.

Независимо дали гледате снимки или файлове,

сърфирате в интернет, или играете любимите си

игри, просторен сензорен екран превръща дейността

в удоволствие с минимални преходни екрани и по-

малко превъртане.

5-мегапикселова камера със светкавица

Отдайте се задействащи щастие мигове с чисти и

изключително ясни изображения благодарение на 5-

мегапикселовата камера на телефона ви. Вградената

светкавица означава, че можете да правите

фантастични снимки дори при слаба 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), WAP 2.0,

Интернет на мобилно устройство

Гласов кодек: FR/EFR/AMR/HR

WLAN

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

Размери

LNA - антена: Вградена

Формат: Захарна пръчка

Цвят на слушалката: Черно+червено

Размери на слушалката: 144,8 мм x 72,5 мм x 10,35

мм

Тегло на слушалката: 152 г

Картина/дисплей

Цветове на основния дисплей: 16 M

Разделителна способност основен дисплей: 480 X

854 пиксел

Технология на основния дисплей: TN

Размер на екрана по диагонал:

5,0 инча

Капацитивен сензорен екран

Капацитивен сензорен панел

Захващане на стоп-кадър

Камера: Вградена

Тип на сензора за изображението: CMOS

Файлов формат за снимките: JPEG

Разделителна способност на снимките: 5 M (2592 x

1944)

Възпроизвеждане на стоп-кадър

Формат за компресиране на картини: JPEG

Завъртане: На стъпки по 90 градуса

Слайдшоу

Сваляне на видео

Видеоформат: 3GP

Възпроизвеждане на видео

Формати на компресиране: MPEG4, H.264, H.263

Кадри в секунда (к/с): 30

Прихващане на звук

Записване на реч: Да, AMR

Аудио възпроизвеждане

Поддържани аудиоформати: AMR, MIDI, MP3, WAV

Звук

Звънци: Зумер с MP3, AMR зумер

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

Потребителска памет: 4812 MB

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

Часовник/версия: Цифров

Лесна употреба: Графичен потребителски

интерфейс, Режим на работа "свободни ръце", Режим

по време на полет, Вибрационна сигнализация, Една

SIM карта

Игри и приложения: Дневен ред, Будилник,

Калкулатор, Календар, Таймер за обратно броене,

Преглед на документи, Четец на документи,

Редактор на снимки, Сензор за движение, Притурка,

Хронометър

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

анимиран GIF, Изтегляне на картини, Изтегляне на

мелодии за звънеца, Тапет, Тонове на звънене,

Скрийнсейвър

Въвеждане на текст: Интелигентно предсказващо

въвеждане

Вибратор

Регулиране на силата на звука

Възможности за свързване

Bluetooth

Слушалка: През съединител жак 3,5 мм

Възможности на модема: GPRS, SMS

PC Link: USB 2.0

Безжични връзки: Wi-Fi, Bluetooth

Bluetooth профили: A2DP, Профил за прехвърляне

на файлове

Версия на Bluetooth: 2.1

Аксесоари

Стандартният пакет включва: Батерия, Зарядно

устройство, USB кабел за данни, Предпазител за

екрана, QSG (ръководство за бърз старт)

Допълнителни аксесоари: Адаптер за Sim карта

Захранване

Тип батерия: Литиево-йонна

Време на готовност: 380 часа

Време за разговор: 6,6 часа

Капацитет на батериите: 2000 mAh

Видеозапис

Формати на компресиране: MPEG4

Честота на кадрите: 15 кадъра в секунда

GPS

Вграден GPS

Поддържа A-GPS

Процесор

1,3 GHz четириядрен процесор
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