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Inteligent şi indispensabil
Creat de Android

The Philips Xenium W3568 este telefonul dvs. inteligent indispensabil pentru o zi

minunată în aer liber. Cu un procesor dual core de 1,2 GHz, ecran tactil WVGA TFT

de 4'', sistem de operare Android 4.2, baterie cu performanţă superbă şi acoperire

duală de reţea, acest telefon este extrem de uşor de utilizat.

Întotdeauna pe fază, întotdeauna conectat

Mod dual (WCDMA şi GSM), acoperire duală

Durată de convorbire de până la 13 ore

Bucuraţi-vă de până la 8 ore de navigare pe Internet

Sclipitor de inteligent

Performanţă mobilă elegantă cu procesorul dual core de 1,2 GHz

Ecran tactil capacitiv WVGA TFT de 4''

Android 4.2

Plăcerile vieţii

Acces la Internet din mers prin intermediul conexiunii WLAN

Fotografiaţi in condiţii de luminozitate redusă cu camera de 3 megapixeli cu bliţ
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Repere

Cameră de 3 megapixeli cu bliţ

Captaţi momentele speciale cu camera de 3

megapixeli a telefonului. Puteţi face fotografii

chiar şi în condiţii de luminozitate redusă

datorită bliţului încorporat.

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.

Durată de convorbire de până la 13 de ore

Telefonul poate accepta până la 13 ore de

conversaţie la o singură încărcare.

Procesor dual core de 1,2 GHz

Acum puteţi experimenta o performanţă a

smartphone-ului chiar mai lină şi mai

elegantă, graţie procesorului dual core de 1,2

GHz de pe telefonul dvs. mobil Philips. Datorită

acestei caracteristici, efectuarea de sarcini

multiple între aplicaţiile telefonului dvs. este

floare la ureche. În plus, pregătiţi-vă

pentru o navigare pe web rapidă ca fulgerul, o

calitate remarcabilă a fotografiilor şi elemente

vizuale fără egal în jocuri.

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.

Ecran tactil WVGA TFT de 4''

Bucuraţi-vă de culori strălucitoare şi imagini

vibrante cu cea mai uşoară atingere sau

apăsare. Beneficiind de ecranul tactil capacitiv

WVGA TFT de 4'', telefonul vă permite să vă

bucuraţi de navigare lină aşa cum nu aţi mai

experimentat niciodată. Indiferent dacă vă

uitaţi prin imagini sau pe site-uri web sau

măriţi imaginea în meniuri şi aplicaţii, ecranul

tactil este o încântare pentru ochi.

Până la 8 ore de navigare pe Internet

Bucuraţi-vă de până la 8 ore de navigare pe

Internet dintr-o singură încărcare.

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.



Smartphone CTW3568BK/00

Specificaţii

Caracteristici reţea

GPRS (Rx+Tx): Clasa 12, clasă B şi C

Bandă GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz

Mesagerie: SMS concatenat (SMS lung), E-

mail, MMS, Serviciu de mesaje multimedia,

SMS CB (Cell Broadcast), SMS (Serviciu de

mesaje scurte), SMS cu destinatari multipli

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

Bandă WCDMA: 2100 MHz, 900 MHz

WLAN

Dimensiuni

Antenă: Integrată

Element de structură: Candy bar

Culoare receptor: Negru+Gri

Dimensiuni receptor: 126,8 mm X 68 mm X

11,95 mm

Greutate receptor: 137 g

Imagine/Ecran

Culoare ecran principal: 262 K

Rezoluţie ecran principal: 480x800 pixel

Dimensiune diagonală ecran: 4,0 inch

Ecran tactil capacitiv

Captare imagine statică

Cameră video: Integrată

Flash: încorporat

Bliţ încorporat

Tip senzor de imagine: CMOS

Format fişier imagine: JPEG

Rezoluţie imagine: 3M (2048x1536)

Balans de alb: Automat, Noroasă,

Incandescent, Fluorescent, Lumină naturală

Calitate imagine: Normal, Fin

Redare imagine statică

Format de compresie a imaginii: BMP, GIF,

GIF (87a & 89a), JPEG

Rotaţie: Etape de 90°

Prezentare

Video Capturing

Format video: 3GP, H.263

Rezoluţie video: QCIF

Redare video

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

Rată de afişare (cadre/s): 15, 30

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

Înregistrare video

Formate de comprimare: MPEG4, H.263

Rată cadre: 30, 15 cadre/s

Rezoluţie (pixeli): 176x144, 1280x720, 640x480

Captură audio

Înregistrare vocală: Da, AMR

Redare audio

Formate audio acceptate: AMR, MP3, AAC,

AWB

Sunet

Sonerii: Sonerie MP3, Polifonic (64 tonuri),

Sonerie AMR

Suport de stocare

Memorie încorporată (RAM): 512 MB

Tipuri de carduri de memorie: Micro SD

Gestionare memorie: Stare memorie, Alocare

dinamică a memoriei

Memorie utilizator: 2500 MB

Capacitate maximă card de memorie: 32 GB

Memorie încorporată (ROM): 4 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: 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, Vizualizator

documente, Cititor documente, Senzor de

mişcare

Limbă disponibilă: IU: Engleză, Rusă

Sistem de operare: Android 4.2

Gestionare informaţii personale: Fus orar,

Agendă telefonică inteligentă, Ceas

internaţional, Listă de sarcini, Rezervă card SD

Personalizare: GIF animat descărcabil,

Imagine descărcabilă, Tonuri de apel

descărcabile, Screensaver, Tapet, Sonerii

Introducere text: Scriere intuitivă inteligentă

Vibraţii

Controlul volumului

GPS

GPS încorporat

Acceptă A-GPS

Conectivitate

Cască: Prin conector jack CTIA de 3,5 mm

Caracteristici modem: GPRS, HSDPA 7,2

Mbps

PC Link: USB 2.0

Conexiuni wireless: Wi-Fi, Bluetooth

Profiluri Bluetooth: A2DP, Profil pentru

transfer de fişiere

Versiune Bluetooth: 3,0

* Specificaţiile indicate sunt bazate pe încărcarea iniţială

completă a bateriei testată într-un laborator cu

funcţiile Bluetooth şi Wi-Fi oprite. Performanţa reală va

depinde de furnizorul serviciului de reţea şi de utilizare.

* Cardul de memorie microSD nu este inclus.

* Disponibilitatea anumitor funcţii depinde de existenţa

unui abonament valid pentru servicii de la operatorul

dvs. de reţea.

* Conexiunile GPS/AGPS sunt supuse disponibilităţii

reţelei locale şi serviciilor de date, iar furnizorii pot cere

utilizatorilor taxe suplimentare. Timpii de conectare pot

fi de asemenea afectaţi de factori externi, cum ar fi

mediul înconjurător, vremea etc.

* Toate imaginile au scop informativ. Caracteristicile reale

ale produsului, cum ar fi culorile telefonului şi capturile

de ecran, pot fi diferite de cele ilustrate.

* Specificaţiile indicate pot suferi modificări fără aviz

prealabil.
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