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Vedeţi mai multe, realizaţi mai multe
utilizând comutatorul cu economie de energie

Faceţi din realizările dvs. o parte integrantă a vieţii cu smartphone-ul Philips W832

Xenium, doar prin atingerea unui comutator. Depăşiţi-vă limitele cu un afişaj

superb de 4,5" qHD IPS, Android 4.0, un procesor dual core şi o baterie cu utilizare

îndelungată.

Sclipitor de inteligent

Afişaj de 4,5" qHD IPS pentru detalii bogate de vizualizare

Performanţă mobilă elegantă cu procesorul dual core de 1 GHz

Android 4.0

Întotdeauna pe fază, întotdeauna conectat

Durată de convorbire de până la 11 ore

Bucuraţi-vă de până la 9 ore de navigare pe Internet

Mod dual (WCDMA şi GSM), acoperire duală

Accesaţi cu un singur clic modul de economisire a energiei

Plăcerile vieţii

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

Acces la Internet din mers prin intermediul conexiunii WLAN

Surprindeţi clipuri video uimitoare cu ajutorul camerei video HD
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Repere

Mod dual (WCDMA şi GSM)

Telefonul mobil Philips încorporează două

cartele SIM pentru a-ţi permite acces simultan

la conexiunile de reţea WCDMA şi GSM. Acum

te poţi bucura de acoperire mobilă mai largă în

două reţele, cu un singur telefon.

Android 4.0

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.

Comutator cu economie de energie

Acest comutator cu economie de energie poate

fi cea mai convenabilă caracteristică a

telefonului mobil Philips. Făcând clic pe

butonul lateral, poţi activa această funcţie

pentru economisirea bateriei telefonului.

Acesta va opri funcţiile WiFi, GPS şi Bluetooth,

estompând totodată luminozitatea ecranului.

Pe lângă evitarea nenumăratelor clicuri

necesare la alte telefoane pentru acelaşi

rezultat, acest buton inteligent şi convenabil

este, cu siguranţă, o soluţie salvatoare pentru

cei care utilizează mult timp telefonul.

Durată de convorbire de până la 11 de ore

Telefonul poate accepta până la 11 ore de

conversaţie la o singură încărcare.

Până la 9 ore de navigare pe Internet

Bucuraţi-vă de până la 9 ore de navigare pe

Internet dintr-o singură încărcare.

Procesor dual core de 1 GHz

Acum puteţi experimenta o performanţă a

smartphone-ului chiar mai lină şi mai

elegantă, graţie procesorului dual core de 1

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.

Afişaj de 4,5" qHD IPS

Telefonul mobil Philips este echipat cu un

afişaj IPS qHD impresionant de 4,5”, care va

stârni invidia tuturor. Tehnologia IPS asigură o

vizualizare excelentă din orice unghi, în timp

ce culorile intense şi imaginile vii oferă o

experienţă bogată de vizualizare. În plus,

navigarea pe ecranul lat este rapidă şi fără

efort. Fie că îţi arăţi ultimele fotografii

prietenilor sau navighezi pe site-urile web

preferate, ecranul de 4,5” îţi oferă imagini de

neegalat chiar şi în timp ce te deplasezi.

Premiul iF

Premii iF: pentru design de produs

2013Dispunând de un comutator cu economie

de energie unic în gama lui, smartphone-ul

Xenium W832 de la Philips a fost premiat

pentru conceptul revoluţionar implementat şi

excelenţa designului cu ocazia mult

apreciatelor Premii IF pentru design 2013.
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Specificaţii

Caracteristici reţea

Bandă GSM: 900, 1800, 1900 MHz

EDGE

3G: WCDMA

Bandă GSM (SIM principal): 900, 1800,

1900 MHz

Bandă GSM (SIM secundar): 900, 1800,

1900 MHz

Dimensiuni

Dimensiuni receptor: 131,0 mm X 67,5 mm X

11,0 mm

Greutate receptor: 170,5 g

Suport de stocare

Memorie încorporată (RAM): 4 GB

Capacitate maximă card de memorie: 32 GB

Accesorii

Pachetul standard include: Baterie, Încărcător,

Receptor, Manual de utilizare, Cablu de date

USB

Alimentare

Capacitate baterie: 2400 mAh

* 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.
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