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พรอมใชทกุเมื่อ ไมวาที่ใด
ไมพลาดการตดิตอดวย Philips Xenium X520! เพรียวบาง! ไรกงัวลดวยอายกุารใชงานแบตเตอร่ีที่ยาวนานเหลอืเชื่อ และไมพลาดการตดิตอเพราะพรอม

ใชทนัททีี่เปดเคร่ืองดวยแบตเตอร่ี AAA นอกจากนี้ยงัสามารถเพลดิเพลนิไปกบัคุณสมบตัมัิลตมีิเดยีเตม็รูปแบบในขณะเดนิทางไดอกีดวย

เช่ือมตอตลอดเวลา ใชงานไดทันทีท่ีตองการ

เวลาสแตนดบายสูงสุด 1 เดอืน

เวลาสนทนาสูงสุด 8 ช่ัวโมง

สนทนาไดยาวนานพิเศษดวยแบตเตอร่ี AAA*

ใชพลงังานสาํรองไดทันทีสาํหรบัการโทรฉุกเฉิน

พลงังานสํารองใหโทรศัพทของคุณพรอมใชทนัที

รปูแบบสมารทและกะทัดรดั

เพรียวบาง คุณสมบตัเิพียบพรอม เหมาะสําหรับพกพา

Smartcavity สามารถใชงานไดกบัแบตเตอร่ี AAA* เพียงกอนเดยีว

เพื่อประสบการณมลัตมิเีดยีข้ันสงูสดุ

กลองดจิติอล 2 เมกะพิกเซลที่ใหภาพคมชัดสดใส

เพลดิเพลนิกบัเสียงเพลงสเตอริโอจาก Bluetooth

ปรับคลื่นไดงายดาย พรอมการแสดงผลบนหนาจอสําหรับสถานวิีทย ุFM ที่มีระบบ RDS

ชองเสียบการดหนวยความจาํ MicroSD สําหรับจดัเกบ็ขอมูล/หนวยความจาํพิเศษ
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ไฮไลต

เวลาสแตนดบายสงูสดุ 1 เดอืน

คุณสามารถเปดโทรศัพทอยูในโหมดสแตนดบายตอเนื่องไดสูงถงึ

1 เดอืนตอการชารจคร้ังเดยีว

เวลาสนทนาสงูสดุ 8 ช่ัวโมง

เวลาสนทนาสงูสดุ 8 ช่ัวโมง

โทรศัพทนี้รองรับการสนทนาสูงสุด 8 ช่ัวโมงตอการชารจหนึ่งคร้ัง

สนทนาไดยาวนานพเิศษ

คุณจะสบายใจไรกงัวลเม่ือใชโทรศัพทของคุณขณะเดนิทาง โดย

ไมตองพะวงวาจะพลาดการตดิตอเม่ือแบตเตอร่ีออน เพียงแคใส

แบตเตอร่ี AAA* ซึ่งสามารถหาซื้อไดทั่วไปเพ่ือใหพลงังานแก

โทรศัพท หากใชแบตเตอร่ี Energizer® Lithium ซึ่งเราขอ

แนะนาํ คุณจะสนทนาไดยาวนานเปนพิเศษถงึ 2.5 ช่ัวโมง

พลงังานสาํรอง

ดวยพลงังานสํารอง คุณจะสามารถเปดใชโทรศัพทมือถอื Philips

ของคุณไดอยางสะดวกทนัท ีเพียงแคใสแบตเตอร่ีชนดิ AAA*

ลงใน Smartcavity ของโทรศัพท แลวคุณกใ็ชงานไดทนัที

Smartcavity

Smartcavity เปนการใชงานแบตเตอร่ีที่สะดวกและงายดายของ

โทรศัพท Philips ของคุณ เคร่ืองโทรศัพทสามารถตรวจจบัการใส

แบตเตอร่ี AAA ในโทรศัพทไดอตัโนมัต ิซึ่งทาํใหคุณใช

แบตเตอร่ี AAA ชนดิใดกไ็ด* ทั้งนี้ข้ึนอยูกบัความตองการของ

คุณ แบตเตอร่ีที่ชารจไดจะทาํการชารจอตัโนมัตเิม่ือคุณเสียบเขา

กบัแทนชารจตดิผนงั ใหคุณมีอสิระอยางเตม็ที่ในการใชแบตเตอร่ี

ไดหลากหลายเพ่ือเปนพลงังานสํารองขณะเดนิทาง
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รายละเอยีดเฉพาะ

ความสามารถการเช่ือมตอเครอืขาย

GPRS (Rx+Tx): Class 10 (4+2), Class B

เครอืขาย GSM: 900, 1800, 1900, 850 MHz

การรบัสงขอความ: SMS แบบตอเนื่อง (SMS ที่มีความยาว),

อเีมล, MMS, Multimedia Message Service, SMS CB (Cell

Broadcast), SMS (Short Message Service), SMS ใหผูรับ

หลายราย, SMS ที่กาํหนดไวลวงหนา, รองรับ WAP OTA

บรกิาร: รองรับ OTA (WAP,MMS), SIM Toolkit / Release

99, WAP 2.0

Voice Codec: FR/EFR/AMR/HR

ขนาด

เสาอากาศ: เสาอากาศภายในเคร่ือง

ขนาดของผลติภณัฑ (WxDxH): 111x45x16.6

รปูทรง: แบบบารโฟน

ภาพ/แสดงภาพ

สขีองจอแสดงผลหลกั: 262K

ความละเอยีดของจอแสดงผลหลกั: 176x220 พิกเซล

เทคโนโลยีของจอแสดงผลหลกั: TFT

หยุดภาพน่ิง

กลองถายรปู: เสาอากาศภายในเคร่ือง

ประเภทของเซนเซอรภาพ: CMOS

อตัราเฟรมตวัอยาง: 25 เฟรม/วินาที

รปูแบบไฟลภาพ: BMP

โหมดภาพ: โหมดกลางคืน, โหมดตั้งเวลาถายภาพอตัโนมัต,ิ

แบบตอเนื่อง, ถายภาพตอเนื่อง

ความละเอยีดของภาพ: VGA (640x480), 2M

(1600x1200), 176x220, SXGA (1280x1024)

ความไว: ตํ่าสุด 1 Lux

โหมดแสดงตวัอยางเอฟเฟกตพเิศษ: สีซเีปย, Blue Effect,

ขาวดาํ, Red effect

คณุภาพของภาพ: ปกต,ิ ละเอยีด, ละเอยีดมาก

เลนภาพน่ิง

รปูแบบการบีบอดัภาพ: BMP, GIF, GIF (87a & 89a), JPEG,

WBMP

เลนภาพน่ิงตอเน่ือง

การบันทึกภาพวดิโีอ

อตัราเฟรม: 15 fps

ความละเอยีดของเซนเซอรภาพ: 2M พิกเซล

ประเภทของเซนเซอรภาพ: CMOS

รปูแบบวดิโีอ: H.263, MPEG4

ความละเอยีดวดิโีอ: Sub-QCIF

การเลนวดิโีอ

รปูแบบการบีบอดั: MPEG4, H.263

อตัราเฟรม (fps): 25

ความละเอยีด (พกิเซล): 176x144

เสยีง

เสยีงเรยีกเขา: เสียงเรียกเขา MP3, Polyphonic (64 เสียง),

เสียงเรียกเขาของเสียงที่บนัทกึ

การจบัสญัญาณเสยีง

การบันทึกเสยีง: มี, AMR

การเลนเสยีง

รปูแบบสญัญาณเสยีงท่ีใชได: AMR, Midi, MP3, AAC,

WAV

กาํลงัไฟ

ความจแุบตเตอรี่: 1050

เวลาในการชารจ: 4 ชม.

เวลาสแตนดบาย: ไดถงึ 1 เดอืน

เวลาสนทนา: สูงถงึ 8 ช่ัวโมง

เวลาเลนเพลง: 30

ตวัจดัการประหยัดพลงังานแบตเตอรี่: เปด/ปดอตัโนมัติ

สแตนดบายยาวนานพเิศษ*: สูงถงึ 1 สัปดาห

สนทนาไดยาวนานพเิศษ*:

นานถงึ 2.5 ช่ัวโมง

ประเภทแบตเตอรี่: Li-ion

สื่อเกบ็ขอมลู

ความจขุองหนวยความจาํในตวั: Flash 128 MB + RAM 64

MB

ความจสุงูสดุของการดหนวยความจาํ: 2 GB

ประเภทการดหนวยความจาํ: Micro Secure Digital (SD)

การจดัการหนวยความจาํ: สถานะหนวยความจาํ, การจดัสรร

หนวยความจาํแบบไดนามิค

การเช่ือมตอ

ชุดหูฟง: ผานทางการเช่ือมตอ USB ขนาดเลก็

ประสทิธภิาพของโมเดม็: CSD (เสียง, ขอมูล), GPRS, SMS

การซงิโครไนซออรแกไนเซอรของพซี:ี Lotus Notes,

MS Outlook

การเช่ือมตอแบบไรสาย: Bluetooth

สะดวกสบาย

ปุมและการควบคมุ: ปุมปอนขอมูลและเลอืกรายการ 4

ทศิทาง, ปุมเลอืก

การจดัการการโทร: การโอนสาย, การพักสาย, เวลาสนทนา,

สายเรียกซอน, แสดงหมายเลขโทรเขา, การประชุมทางโทรศัพท,

การโทรฉกุเฉนิ, ปดไมโครโฟน, สายที่ไมไดรับ, การสนทนา

พรอมกนัหลายสาย, สายที่รับ, ไฟรวอลล

รปูแบบ/เวลา: ดจิติอล, นาฬกิาทั่วโลก

ใชงานงาย: โหมดแฮนดฟรี, ปุมดวน, โหมดบนเคร่ืองบนิ, ลอ็ค

ปุมกด, ปุมเลอืก, การส่ันเตอืน

เกมสและโปรแกรม: นาฬกิาปลกุ, เคร่ืองคิดเลข, ปฏทินิ,

เคร่ืองคํานวณอตัราแลกเปลี่ยนสกลุเงนิยโูร, Java MIDP 2.0,

ปฏทินิจนัทรคต,ิ นาฬกิาจบัเวลา, ตวันบัเวลาถอยหลงั, ตวัแปลง

หนวยสากล, เกมส Sudoku, MSN

ภาษาท่ีใชได: T9 input: จนี, ไตหวัน, องักฤษ, ฝร่ังเศส,

รัสเซยี, ตรุกี

ภาษาท่ีใชได: UI: จนี, ไตหวัน, องักฤษ, ฝร่ังเศส,

อนิโดนเีซยี, โรมาเนยี, รัสเซยี, ไทย, ตรุก,ี เวียดนาม

การจดัการขอมลูสวนบุคคล: สมุดโทรศัพทอจัฉริยะ, Vcard

Exchange, Safeguard, รายการที่ตองทาํ

การปรบัแตงคาตามความตองการ: ดาวนโหลด Java

Application ได, ดาวนโหลดรูปได, ดาวนโหลดเสียงเรียกเขา

ได, Fotocall, วอลเปเปอร, ริงโทน

การควบคมุระดบัเสยีง

อปุกรณเสรมิ

ชุดสนิคามาตรฐานประกอบดวย: แบตเตอร่ี, CD ROM

(อปุกรณโทรศัพทเคลื่อนที่), สายชารจ, เคร่ืองโทรศัพท, ชุดหฟูง

สเตอริโอ, คูมือผูใช, สายเคเบลิขอมูล USB

ขอกาํหนดเกี่ยวกบัสิ่งแวดลอม

ผลติภณัฑจากโลหะไรสารตะกั่ว

* ในการเพ่ิมพลงังานสํารอง ใหใชแบตเตอรี่ชนดิ Energizer Lithium AAA

นอกจากนี้ยงัสามารถทาํงานดวยแบตเตอรี่ Alkaline และ Lithium แบบใช

แลวทิ้งและแบตเตอรี่ Nickel Metal Hydride (NiMH) แบบชารจใหมได

* การระบขุอมูลจาํเพาะขณะเม่ือมีแบตเตอรี่ชารจอยูเตม็โดยทาํการทดสอบใน

หองแลบ็และปดการใชงาน Bluetooth ประสิทธภิาพที่แทจรงิข้ึนอยูกบัการ

ใชงานและผูใหบรกิารเครอืขาย
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