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Inteligentny i poręczny
Z przełącznikiem w tryb energooszczędny

Wykorzystuj w inteligentny sposób telefon Philips Xenium W6500 w codziennej komunikacji. Dzięki

czterordzeniowemu procesorowi 1,2 GHz, wyświetlaczowi qHD IPS o przekątnej 10,9 cm (4,3"), systemowi

Android 4.2 i dwóm trybom pracy ten telefon zapewnia mnóstwo radości i satysfakcji.

Niezwykle solidny

Duża wydajność dzięki czterordzeniowemu procesorowi 1,2 GHz

Ekran dotykowy qHD o przekątnej 10,9 cm (4,3") zapewnia wysoką szczegółowość obrazu

Android 4.2

Zawsze pełen energii, zawsze w kontakcie

Aż do 13 godzin rozmów

Aż do 10 godzin surfowania po Internecie

Dwa tryby pracy (WCDMA i GSM), lepszy zasięg

Jeden ruch, aby aktywować tryb energooszczędny

Życie staje się przyjemniejsze

Aparat fotograficzny o rozdzielczości 8 megapikseli z autofokusem i lampą błyskową pozwala wykonywać zdjęcia w

wysokiej jakości

Wymienne obudowy telefonu

Bezprzewodowe udostępnianie treści z telefonu na ekranie telewizora Philips Smart TV
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Zalety

Czterordzeniowy procesor 1,2 GHz

Szybki czterordzeniowy procesor 1,2 GHz

zapewnia niezwykle płynną i wydajną pracę

telefonu Philips. Z łatwością dotrzymuje kroku

najbardziej wymagającym użytkownikom oraz

umożliwia komfortowe wykonywanie wielu

zadań jednocześnie. Strony internetowe ładują

się w mgnieniu oka, a filmy i animacje

odtwarzane są płynnie. Poczuj także

przyjemność z grania bez zakłóceń z

najwyższej jakości grafiką.

Ekran dotykowy qHD o przekątnej 10,9 cm

(4,3")

Telefon komórkowy Philips jest wyposażony w

doskonały wyświetlacz qHD o przekątnej

10,9 cm (4,3"), który na pewno zwróci uwagę

wszystkich Twoich znajomych. Wyświetlacz

zapewnia najwyższą jakość obrazu nawet

wtedy, gdy patrzymy na niego pod dużym

kątem, a także niezwykle wyraziste, żywe

kolory gwarantujące niezapomniane wrażenia

podczas użytkowania urządzenia. Ponadto

obsługa szerokiego ekranu o przekątnej

10,9 cm (4,3") jest niezwykle wygodna — teraz

prezentowanie znajomym najnowszych zdjęć

czy surfowanie po sieci to prawdziwa

przyjemność.

Android 4.2

Smartfon Philips z systemem operacyjnym

Android to otwarta platforma mobilna

pozwalająca na łatwą personalizację oraz

korzystanie z szerokiej gamy inteligentnych

funkcji i aplikacji. Ten poręczny smartfon to

kieszonkowy komputer, konsola do gier i

telefon w jednym.

Do 13 godzin rozmów

Możesz rozmawiać nawet do 13 godzin bez

konieczności ładowania baterii, na jednym

cyklu ładowania.

Do 10 godzin surfowania po Internecie

Możesz surfować po Internecie nawet do

10 godzin bez ładowania baterii, na jednym

cyklu ładowania.

Dwa tryby pracy (WCDMA i GSM)

Smartfon Philips obsługuje 2 karty SIM

pracujące w trybach WCDMA i GSM, co

pozwala na korzystanie jednocześnie z obu

kart. Dzięki temu możesz w zależności od

sytuacji wykorzystywać zasięg dwóch sieci

komórkowych — w tym samym czasie i za

pomocą jednego urządzenia.

Przełącznik w tryb energooszczędny

Przełącznik w tryb energooszczędny to być

może najbardziej wygodna funkcja w telefonie

komórkowym Philips. Wystarczy kliknąć

przycisk znajdujący się na panelu bocznym,

aby włączyć tę funkcję pomagającą w

wydłużeniu działania baterii — w innych

telefonach wymaga to znacznie większej

liczby operacji. Jej uruchomienie powoduje

wyłączenie funkcji Wi-Fi, GPS i Bluetooth, a

także przyciemnienie wyświetlacza. Ta sprytna

i wygodna funkcja to doskonałe rozwiązanie

dla osób często korzystających z telefonu.
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Dane techniczne

Funkcje sieciowe

Pasmo GSM: 900, 1800, 1900 MHz

Przesyłanie wiadomości: E-mail, MMS, SMS

CB (wiadomości sieciowe), SMS do wielu

odbiorców, Szablony wiadomości SMS

Usługi: OTA (WAP, MMS), Usługi SIM / Wersja

99, Transmisja danych

Kodek dźwięku: FR/EFR/AMR/HR

Pasmo WCDMA: 2100 MHz, 900 MHz

Wi-Fi: IEEE 802.11 b,g,n

Wymiary

Antena: Wbudowany

Wygląd: Jednobryłowy dotykowy

Kolor telefonu: Ciemnoszary

Wymiary: 128,7 mm x 66 mm x 11,8 mm

Waga: 152 g

Obraz/wyświetlacz

Liczba kolorów na wyświetlaczu: 262 000

Rozdzielczość wyświetlacza: 540 x 960 pikseli

Technologia wyświetlacza: TFT

Pojemnościowy panel dotykowy

Wykonywanie zdjęć

Aparat fotograficzny: Wbudowany

Lampa błyskowa: Wbudowana

Wbudowana lampa błyskowa

Typ przetwornika obrazu: CMOS

Liczba klatek na sekundę podglądu:

30 klatek/s

Format pliku obrazu: JPEG

Rozdzielczość zdjęć: 8 mln (3264 x 2448)

Balans bieli: Automatyczna, Cloudy, Zwykłe

żarówki, Światło fluorescencyjne, Światło

dzienne, Wolfram

Jakość obrazu: Normalny, Dobra, Wysoka

Zapis wideo

Format wideo: 3GP

Nagrywanie dźwięku

Nagrywanie głosu: Tak, AMR

Odtwarzanie dźwięku

Obsługiwane formaty audio: AMR, MP3, AAC,

AWB

Dźwięk

Dzwonki: Dzwonek MP3, Polifoniczne (64-

tonowe), Dzwonek AMR

Pamięć

Wbudowana pamięć (RAM): 1 GB

Typy kart pamięci: Micro SD

Zarządzanie pamięcią: Stan pamięci,

Dynamiczne alokowanie pamięci

Pamięć użytkownika: 1300 MB

Maksymalna pojemność karty pamięci: 32 GB

Udogodnienia

Przyciski i elementy sterujące: Zasilanie

Wł./Wył., Przyciski boczne

Zarządzanie połączeniami: Przekazywanie

połączeń, Zawieszanie połączeń, Czas

połączeń, Połączenia oczekujące*,

Identyfikacja numeru*, Telekonferencja, Numer

alarmowy, Wyciszenie mikrofonu, Nieodebrane

połączenia, Tworzenie telekonferencji,

Połączenia odebrane, Zapora firewall

Zegar/wersja: Analogowy, Cyfrowy, Zegar

międzynarodowy

Gry i aplikacje: Terminarz, Budzik, Kalkulator,

Kalendarz, Stoper, Timer, Przeglądarka

dokumentów, Edytor zdjęć, Czujnik ruchu

Dostępne języki menu: polski, rumuński,

angielski

System operacyjny: Android 4.2

Wprowadzanie tekstu: Inteligentne

przewidywanie tekstu

GPS

Wbudowany moduł GPS

Obsługa A-GPS

Możliwości połączeń

Zestaw słuchawkowy: Gniazdo typu jack

3,5 mm

Połączenie z komputerem: USB 2.0

Połączenia bezprzewodowe: Wi-Fi, Bluetooth

Profile Bluetooth: A2DP, Tryb głośnomówiący,

Profil przesyłania plików

Wersja Bluetooth: 4.0 LE

Akcesoria

Zawartość standardowego opakowania:

Akumulator, Ładowarka, Telefon, Standardowa

słuchawka, Instrukcja obsługi, Przewód USB,

Dodatkowa osłona baterii

Moc

Pojemność baterii/akumulatora: 2400 mAh

Typ baterii: Litowo-jonowy

Czas gotowości: 582 godz. (2 karty SIM, 2

tryby pracy)

Czas rozmów: 13 godz. (WCDMA)

Procesor

Czterordzeniowy procesor 1,2 GHz

Fabrycznie zainstalowane aplikacje

Kingsoft Office

„SMS Books” Litres

Xenium Club

MadCall.Me UFT

Mimic circus UFT

* Dane techniczne produktu bazują na testach

laboratoryjnych wykonanych przy pełnym

naładowaniu baterii z wyłączoną funkcją Bluetooth.

Uzyskiwany w warunkach rzeczywistych czas pracy

urządzenia zależy od dostawcy usług oraz sposobu

korzystania z telefonu.

* Karta pamięci MicroSD nie jest elementem zestawu.

* Produkt zgodny wyłącznie z określonymi modelami

telewizorów Philips Smart TV. Aby uzyskać więcej

informacji, należy zwrócić się do najbliższego punktu

sprzedaży produktów Philips.

* Dostępność niektórych funkcji jest uzależniona od

rodzaju abonamentu wykupionego od operatora sieci.

* Aby korzystać z nawigacji GPS/A-GPS, wymagany jest

najczęściej dostęp do sieci komórkowej oraz transmisji

danych. Operator sieci komórkowej może pobierać

dodatkowe opłaty za korzystanie z GPS/A-GPS. Jakość

połączenia GPS/A-GPS może być także zależna od

czynników zewnętrznych, takich jak otoczenie,

ukształtowanie terenu, pogoda i tym podobne.
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