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Dung lượng pin dài lâu
Được tăng cường bằng kỹ thuật tiết kiệm điện năng độc đáo không gì sánh được, smartphone Philips Xenium V387 cung cấp hiệu suất

pin ấn tượng lên tới 60 ngày. Thoải mái trải nghiệm và hòa nhịp với mọi khoảnh khắc của cuộc sống.

Hoạt động bền bỉ, kết nối liên tục

Thời gian nói chuyện lên tới 25 giờ

Tận hưởng thời gian duyệ t web lên tới 16 giờ

Pin tích hợp 4400mAh năng suất cao

Phím bấm đơn để  truy cập vào chế độ Tiết kiệm nguồn

Sạc nhanh - tiết kiệm thời gian cho đời sống bận rộn

Thời gian chờ lên tới 60 ngày

Sáng rực rỡ , tốc độ nhanh

Màn hình HD IPS 5" cho hình ảnh tinh tế hơn

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

Tạo thêm phong cách

Hai chế độ mạng (WCDMA và GSM), phủ  sóng gấp đôi

Chụp ảnh chất lượng với camera lấy nét tự động 8 megapixel có đèn flash
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Những nét chính

Duyệ t web lên tớ i 16 giờ

Tận hưởng thời gian duyệ t web lên tới 16 giờ trong

một lần sạc.

Phím ngắt tiết kiệm nguồn

Phím ngắt tiết kiệm nguồn có thể  là tính năng thuận

tiện nhất trên điện thoạ i di động Philips. Bằng cách bấm

vào phím nằm ở  mặt bên, bạn có thể  kích hoạt chức

năng này để  tiết kiệm nguồn pin trên điện thoạ i của

bạn. Phím này sẽ tắt các chức năng WiFi, GPS và

Bluetooth, đồng thời làm mờ độ sáng của màn hình

hiển thị. Bạn sẽ tránh đượ c việc phả i bấm nhiều phím

cần thiết như trên những chiếc điện thoạ i khác, phím

bấm thông minh và tiện lợ i này chắc chắn là phương

thức tiết kiệm pin hữu hiệu dành cho những người

thường xuyên dùng điện thoạ i.

Sạc nhanh

Phục hồi điện thoạ i bằng cách nạp nguồn điện nhanh

nhờ tính năng hiệu quả này. Trong khi các phương thức

sạc pin truyền thống phả i mất vài giờ, thì với sạc nhanh,

bạn sẽ không còn phả i mệ t mỏ i chờ pin đầy trong khi

phả i vộ i vã ra ngoài cho một cuộc hẹn quan trọng. Tất

cả những gì cần làm là cắm sạc trong vài phút, sau đó

điện thoạ i sẽ hoàn toàn hoạt động tốt trong suốt một

ngày dài bận rộn của bạn. Tính năng này mang đến sự

thay đổ i tích cực cho cuộc sống của bạn.

Màn hình HD IPS 5"

Điện thoạ i di động Philips trang bị một màn hình độ

phân giả i 5" đẹp hoàn hảo, cung cấp hình ảnh cực kỳ sắc

nét, chi tiết tinh tế và màu sắc ấn tượng. Công nghệ  IPS

đảm bảo hiệu quả xem tuyệ t vời từ mọ i góc nhìn,

đồng thời tạo ra hình ảnh hoàn chỉnh với màu sắc sống

động và rực rỡ . Tuyệ t vời hơn với khả năng điều hướng

trên màn hình rộng dễ dàng và nhanh gọn. Cho bạn bè

xem những ảnh chụp mới nhất hoặc lướt các trang web

yêu thích, màn hình 5" mang đến cho bạn hiệu quả góc

nhìn tuyệ t vời khi đang đi trên đường.

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 chế độ mạng (WCDMA và GSM)

Điện thoạ i di động Philips kết hợp hai thẻ  SIM, cho

phép bạn truy cập vào kết nối mạng WCDMA và GSM

cùng một lúc. Giờ đây, bạn có thể  sử dụng phạm vi

phủ  sóng di động rộng hơn trên hai mạng chỉ với một

chiếc điện thoạ i.

Camera 8 MPixel AF có đèn flash

Chụp ảnh chuyên nghiệp khi đang di chuyển với

camera lấy nét tự động 8 megapixel trên điện thoạ i

Philips của bạn. Ghi lạ i nhanh những khoảnh khắc cuộc

sống với chất lượng hình ảnh trong suốt như pha lê và

khoe chúng với người thân và bạn bè. Với đèn flash tích

hợp sẵn, bạn có thể  chụp lạ i những bức ảnh tuyệ t đẹp

ngay cả trong điều kiện ánh sáng mờ để  không bỏ lỡ

bất kỳ bức ảnh đáng nhớ nào, dù ngày hay đêm.
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Các thông số

Tính năng mạng

Dả i GSM: 900, 1800, 1900, 850 MHz

EDGE

3G: WCDMA

Dả i WCDMA: 900 MHz, 2100 MHz

Dả i GSM (SIM chính):

900, 1800, 1900, 850 MHz

Dả i GSM (SIM phụ): 900, 1800, 1900, 850 MHz

Kích thước

Kích thước điện thoại: 144,8mm x 74,1mm x 9,75mm

Trọng lượng điện thoại: 171,2 g

Màu điện thoại: Đen

Hình ảnh/Hiển thị

Kích thước màn hình theo đường chéo: 5,0 inch

Thiết bị lưu trữ

Bộ nhớ tích hợp (RAM): 2 GB

Bộ nhớ tích hợp (ROM): 16GB

Dung lượng thẻ  nhớ tối đa: 32 GB

Phụ kiện

Gói chuẩn gồm: Pin, Bộ sạc, Ống nghe, Hướng dẫn sử

dụng, Cáp dữ liệu USB, Nắp pin bổ sung

Công suất

Dung lượng pin: 4400 mAh

* Các thông số kỹ thuật được đưa ra ở trạng thái pin sạc đầy lần đầu tiên,

được kiểm tra tại phòng thí nghiệm với chức năng Bluetooth và WiFi

đã tắt. Hiệu suất thực tế sẽ phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ mạng

và nhu cầu sử dụng mạng.

* Thẻ nhớ MicroSD không được bao gồm.

* Mọi hình ảnh được cung cấp chỉ dành cho mục đích tham khảo. Các

tính năng thực tế của sản phẩm như màu sắc điện thoại và ảnh chụp

màn hình có thể thay đổi so với những hình ảnh này.

* Các tính năng cụ thể có sẵn tùy theo gói đăng ký dịch vụ hợp lệ từ nhà

vận hành mạng của bạn.

* Thông số kỹ thuật được chỉ báo có thể thay đổi mà không cần thông

báo trước.

© 2022 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.

Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần

thông báo. Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập

đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ

sở hữu tương ứng.

Ngày phát hành 2022‐02‐02

Phiên bản: 4.0.1

12 NC: 8670 001 22799

EAN: 87 12581 73059 8

www.philips.com

http://www.philips.com/

