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Reflectă-ţi stilul
Nimic nu conferă prestigiu şi încredere mai bine decât Philips S398, graţie corpului negru şi varietăţii de culori ale

carcasei. Optimizează-l cu un procesor Quad-Core de 1,3 GHz, un ecran HD IPS de 5,0'' şi o memorie spaţioasă,

şi vei vedea evoluţia spectaculoasă a potenţialului tău.

Atingere senzaţională

Design curbiliniu unic cu dimensiunea perfectă

Ecran HD IPS 5"

Scântei strălucitoare, viteze uluitoare

Performanţă sporită cu procesorul quad core de 1,3 GHz

Plăcerile vieţii

Fotografii de calitate cu ajutorul camerei cu bliţ de 8 megapixeli AF

Cameră frontală de 2 megapixeli pentru autoportrete şi video

Sclipitor de inteligent

Android 4.4
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Repere

Design curbiliniu unic

Telefonul dvs. mobil Philips vine cu o curbă

exclusivă de 63 de grade la ambele capete,

care va revoluţiona modul în care îl ţineţi în

mână. Reuşeşte să fie atât elegant, cât şi

ergonomic pentru a vă satisface gustul pentru

calitate şi estetică. Designul lui finuţ constă

dintr-un ecran mare, ce are dimensiunea

perfectă pentru mâna dvs., şi un difuzor la

partea inferioară, care asigură un volum optim

atunci când vorbiţi.

Ecran HD IPS 5"

Tehnologia IPS asigură o vizualizare minunată

din orice unghi, în timp ce culorile vibrante şi

imaginile vii redau o experienţă amplă de

vizualizare. Indiferent dacă te lauzi la prieteni

cu ultimele tale fotografii sau navighezi pe

site-urile web preferate, ecranul de 5" îţi oferă

o delectare vizuală de neegalat atunci când

eşti în deplasare.

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.

Cameră foto cu bliţ AF de 8 megapixeli

Fotografiaţi ca un profesionist în timp ce vă

deplasaţi, cu ajutorul camerei de 8 megapixeli

cu focalizare automată de pe telefonul dvs.

mobil Philips. Surprindeţi momentele efemere

ale vieţii - mari sau mici - la o claritate

uimitoare şi vă puteţi mândri cu ele în faţa

prietenilor şi familiei. Iar bliţul încorporat

înseamnă că puteţi face fotografii superbe

chiar şi în condiţii de luminozitate scăzută -

astfel, nu veţi rata nicio fotografie memorabilă,

indiferent dacă este noapte sau zi.

Cameră frontală de 2 megapixeli

Fii în prim-planul fotografiilor distractive cu

camera frontală de 2 megapixeli integrată în

telefonul tău mobil Philips. Pe lângă faptul că

îţi permite să faci autoportrete, această funcţie

de cameră frontală îţi dă posibilitatea şi să

comunici faţă-în-faţă prin intermediul

apelurilor video cu prietenii sau cu colegii.

Android 4.4

Pus în valoare de Android, telefonul dvs. mobil

Philips vine echipat cu o platformă mobilă

complet personalizabilă, deschisă unei game

largi de aplicaţii şi funcţii inteligente. Găsiţi-vă

PC-ul de buzunar, consola de jocuri şi

telefonul, încorporate convenabil într-un singur

dispozitiv.
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Specificaţii

Caracteristici reţea

3G: WCDMA

EDGE

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

Bandă GSM: 900, 1800, 1900, 850 MHz

Mesagerie: SMS concatenat (SMS lung), E-

mail, MMS, Serviciu de mesaje multimedia,

SMS (Serviciu de mesaje scurte), SMS cu

destinatari multipli, SMS CB (Cell Broadcast)

Servicii: OTA provisioning (WAP, MMS), Kit de

instrumente SIM /versiunea 99, WAP 2.0,

Internet pe telefonul mobil

Codec pentru voce: FR/EFR/AMR/HR

Bandă GSM (SIM principal): 1800, 1900, 900,

850 MHz

Bandă WCDMA: 2100 MHz, 900 MHz

WiFi: IEEE 802.11 b,g,n

Dimensiuni

Antenă: Integrată

Dimensiuni receptor: 143,7 mm x 71,1 mm x

9,65 mm

Greutate receptor: 170 g

Culoare receptor: Negru

Imagine/Ecran

Rezoluţie ecran principal: 720X1280 pixel

Tehnologie ecran principal: TFT IPS

Dimensiune diagonală ecran (inch): 5,0 inch

Ecran tactil capacitiv

Captare imagine statică

Cameră video: Integrată

Bliţ încorporat

Tip senzor de imagine: CMOS

Rată de previzualizare: 30 cadre/s

Format fişier imagine: JPEG

Rezoluţie imagine: 8 M (3264X2448)

Calitate imagine: Normal, Fin, Superfin

Redare imagine statică

Format de compresie a imaginii: BMP, GIF,

GIF (87a & 89a), JPEG, WBMP

Prezentare

Caracteristici superioare ale imaginii: Creare

albume, Editare fotografii (culori, filtre)

Video Capturing

Format video: 3GP, mp4

Redare video

Formate de comprimare: MPEG4, 3GP, H.263,

H.264

Rată de afişare (cadre/s): 30

Rezoluţie (pixeli): 1280x720

Înregistrare video

Formate de comprimare: MPEG4, 3GP, H.263,

H.264

Rată cadre: 30 cadre/s

Captură audio

Înregistrare vocală: Da, AMR

Redare audio

Formate audio acceptate: AMR, MP3, AAC,

Midi, WAV, APE, eACC+, FLAC

Sunet

Sonerii: Sonerie MP3, Polifonic (64 tonuri),

Sonerie AMR

Suport de stocare

Memorie încorporată (RAM): 1 GB

Tipuri de carduri de memorie: Micro SD

Capacitate maximă card de memorie: 32 GB

Memorie încorporată (ROM): 8 GB

Confort

Butoane şi controale: Activare/Dezactivare,

Taste laterale, Taste configurabile

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: Analogic, Digital, Ceas

internaţional

Uşurinţă în utilizare: Mod mâini libere, Mod

Avion, Blocare tastatură, Vibra Alert

Jocuri şi aplicaţii: Agendă, Ceas cu alarmă,

Calculator, Calendar, Cronometru, Vizualizator

documente, Senzor de mişcare, Mini-

aplicaţie, Organizator fişiere, Editor foto

Limbă disponibilă: IU: Engleză, Română

Personalizare: Imagine descărcabilă, Tonuri

de apel descărcabile, Tapet, Sonerii,

Screensaver

Introducere text: Scriere intuitivă inteligentă

Vibraţii

Controlul volumului

Multimedia: Radio FM

Gestionare informaţii personale: Oră de vară,

Ceas internaţional, Notă rapidă, Agendă

telefonică inteligentă, Listă de sarcini, Fus

orar

GPS

GPS încorporat

Acceptă A-GPS

Conectivitate

Caracteristici modem: GPRS, SMS, EDGE,

HSDPA 21 Mbps, HSUPA 5,76 Mbps

PC Link: USB 2.0

Conexiuni wireless: Wi-Fi, Bluetooth

Profiluri Bluetooth: A2DP, Profil pentru

transfer de fişiere

Versiune Bluetooth: 4,0

Cască: Prin conector jack de 3,5 mm

Conexiuni seriale: Cablu de date USB-

MicroUSB

Accesorii

Pachetul standard include: Baterie, Încărcător,

Manual de utilizare, Cablu de date USB,

Receptor, Protecţie pentru ecran, Carcase

suplimentare pentru baterie

* Cardul de memorie microSD nu este inclus.

* Disponibilitatea anumitor funcţii depinde de existenţa

unui abonament valid pentru servicii de la operatorul

dvs. de reţea.

* Toate imaginile au scop informativ. Caracteristicile reale

ale produsului, cum ar fi culorile telefonului şi capturile

de ecran, pot fi diferite de cele ilustrate.

* Memoria efectivă disponibilă pentru utilizatorul final

poate varia în funcţie de piaţă datorită configurării

prealabile.
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