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O evoluţie inteligentă
dotat cu Android

Urcaţi cu un nivel mai sus pe scara dispozitivelor mobile cu modernul şi inteligentul Philips W3500. Bazaţi-vă pur

şi simplu pe procesorul său quad core de 1,3 GHz, ecranul tactil TFT FWVGA de 5,0'', Android 4.2 şi acoperirea

reţelei în mod dual pentru a optimiza experienţa.

Sclipitor de inteligent

Performanţă sporită cu procesorul quad core de 1,3 GHz

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

Android 4.2

Plăcerile vieţii

Mod dual (WCDMA şi GSM), acoperire duală

Acces la Internet din mers prin intermediul conexiunii WLAN

Cameră foto de 5 megapixeli cu bliţ încorporat

Partajaţi conţinutul de pe telefon wireless pe televizorul dvs. Philips Smart TV
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Repere

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.

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.

Android 4.2

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.

Mod dual (WCDMA şi GSM)

Telefonul dvs. mobil Philips încorporează două

cartele SIM pentru a vă permite să accesaţi

conexiunile WCDMA şi GSM simultan. Acum vă

puteţi bucura de o acoperire mobilă mai mare

pe două reţele, cu un singur telefon.

Conectivitate WLAN

Cu WLAN, vă puteţi bucura de acces rapid la

Internet de pe telefonul dvs. mobil. Răsfăţaţi-vă

navigând pe web sau trimiţând e-mailuri şi

fişiere.

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.

Streaming TV wireless

Atunci când conţinutul incitant de pe telefonul

dvs. este prea interesant pentru a fi afişat pe un

ecran de mici dimensiuni, redarea wireless

de pe telefon pe televizor oferită de telefonul

dvs. mobil Philips este foarte utilă. Această

funcţie vă permite să afişaţi cele mai

captivante fotografii şi clipuri video pe

televizorul dvs. Smart TV în confortul camerei

dvs. de zi cu familia şi prietenii. Sau puteţi

transmite muzică wireless de pe telefonul dvs.,

fie pentru a o reda la volum mare pe televizor,

fie pentru grupuri mari de persoane sau pentru

relaxarea în linişte.
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Specificaţii

Caracteristici reţea

GPRS (Rx+Tx): Clasa 12, clasă B şi C

Mesagerie: SMS concatenat (SMS lung), E-

mail, MMS, Serviciu de mesaje multimedia,

Mesaje predefinite (SMS, MMS), SMS (Serviciu

de mesaje scurte), SMS cu destinatari multipli,

SMS-uri predefinite

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

EDGE

3G: WCDMA

WLAN

Bandă GSM: 1800, 1900, 850, 900 MHz

Bandă WCDMA: 2100 MHz, 900 MHz

Dimensiuni

Antenă: Integrată

Element de structură: Candy bar

Dimensiuni receptor: 142,2 X 73,6 X 9,65 mm

Greutate receptor: 170 grame

Culoare receptor: Negru

Imagine/Ecran

Culoare ecran principal: 16M

Rezoluţie ecran principal: 480X854 pixel

Tehnologie ecran principal: TFT

Panou tactil

Ecran tactil: Ecran tactil

Panou tactil capacitiv

Dimensiune diagonală ecran (inch): 5,0 inch

Captare imagine statică

Cameră video: Integrată

Flash: încorporat

Bliţ încorporat

Tip senzor de imagine: CMOS

Rată de previzualizare: 30 cadre/s

Format fişier imagine: JPEG

Rezoluţie imagine: 5M (2592x1944)

Balans de alb: Automat, Noroasă,

Incandescent, Fluorescent, Lumină naturală,

Tungsten

Calitate imagine: Normal

Redare imagine statică

Format de compresie a imaginii: BMP, GIF,

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

Rotaţie: Etape de 90°

Prezentare

Video Capturing

Format video: 3GP, H.263, MPEG4

Rezoluţie video: QVGA, QCIF, VGA

Redare video

Formate de comprimare: MPEG4, 3GP

Rată de afişare (cadre/s): 30

Rezoluţie (pixeli): 352x288, 640x480, 176x144,

320x240

Înregistrare video

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

Rată cadre: 30, 15 cadre/s

Rezoluţie maximă: FWVGA pixel

Rezoluţie (pixeli): 854x480

Captură audio

Înregistrare vocală: Da, AMR

Redare audio

Formate audio acceptate: AMR, MP3, AAC,

Midi, WAV

Sunet

Sonerii: Sonerie MP3, Polifonic (64 tonuri),

Sonerie AMR

Suport de stocare

Memorie încorporată (RAM): 1 GB

Tipuri de carduri de memorie: Micro SD

Gestionare memorie: Stare memorie, Alocare

dinamică a memoriei

Capacitate maximă card de memorie: 32 GB

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, Firewall

Ceas/Versiune: Analogic, Digital, Ceas

internaţional

Navigare uşoară: Panou tactil

Uşurinţă în utilizare: Interfaţă grafică pentru

utilizator, Mod mâini libere, Taste rapide, Mod

Avion, Blocare tastatură, Taste programabile,

Vibra Alert, Carduri SIM duale

Jocuri şi aplicaţii: Agendă, Ceas cu alarmă,

Calculator, Calendar, Cronometru, Cronometru

cu numărătoare inversă, Recunoaşterea

scrisului de mână, Vizualizator documente,

Cititor documente, Senzor de mişcare, Mini-

aplicaţie

Limbă disponibilă: IU: Engleză, Maghiară,

Română, Ucraineană

Sistem de operare: Android 4.2

Personalizare: GIF animat descărcabil,

Imagine descărcabilă, Tonuri de apel

descărcabile, Tapet, Sonerii

Introducere text: Scriere intuitivă inteligentă

Vibraţii

Controlul volumului

GPS

GPS încorporat

Acceptă A-GPS

Conectivitate

Bluetooth

Caracteristici modem: GPRS, SMS, 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: 3,0

Accesorii

Pachetul standard include: Baterie, Încărcător,

Cablu de date USB, Căşti standard

* Compatibil doar cu anumite modele Philips Smart TV.

Pentru detalii suplimentare, interesaţi-vă la cel mai

apropiat distribuitor Philips.

* Cardul de memorie microSD nu este inclus.

* Toate imaginile au scop informativ. Caracteristicile reale

ale produsului, cum ar fi culorile telefonului şi capturile

de ecran, pot fi diferite de cele ilustrate.

* Disponibilitatea anumitor funcţii depinde de existenţa

unui abonament valid pentru servicii de la operatorul

dvs. de reţea.
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