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Alimentaţi instantaneu - oricând
Nu rataţi niciun apel pe telefonul dvs. subţire Philips Xenium X520! Bucuraţi-vă de relaxare cu această durată de

viaţă a bateriei incredibil de lungă şi rămâneţi conectat mereu prin alimentarea instantanee cu o baterie AAA. În

plus, bucuraţi-vă de o gamă întreagă de caracteristici multimedia în timpul călătoriilor.

Întotdeauna pe fază, întotdeauna conectat

Durată în standby de până la o lună

Durată de convorbire de până la 8 ore

Durată de convorbire suplimentară cu orice baterie AAA*

Obţineţi putere de rezervă instantaneu pentru apeluri de urgenţă.

Energia de rezervă vă alimentează instantaneu telefonul mobil

Design inteligent şi compact

Subţire, versatil şi gata de plecare

Locaş smartcavity compatibil cu orice baterie AAA*

Maximizaţi-vă experienţa multimedia

Slot pentru card de memorie MicroSD, pentru memorie suplimentară/stocare date

Cameră foto de 2 megapixeli pentru fotografii clare şi vii

Bucuraţi-vă de muzică Bluetooth stereo

Reglaj uşor al frecvenţelor, cu afişaj pe ecran pentru posturile radio FM cu RDS
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Repere

Durată în standby de până la o lună

Telefonul poate rezista pornit în standby până

la o lună, la o singură încărcare.

Durată de convorbire până la 8 ore

Telefonul poate suporta până la 8 ore de

conversaţie la o singură încărcare.

Durată de convorbire suplimentară

Acum vă puteţi bucura de relaxare la utilizarea

telefonului dvs. în timpul călătoriilor, fără să vă

faceţi griji că aţi putea rata un apel când

bateria este descărcată. Este suficient să

introduceţi orice baterie AAA standard*,

disponibilă oriunde, pentru a vă alimenta

instantaneu telefonul. Cu bateria recomandată

cu litiu Energizer®, vă puteţi bucura de încă 2

ore de durată de convorbire suplimentară.

Energie de rezervă

Cu ajutorul energiei de rezervă, bucuraţi-vă de

confortul de a vă alimenta instantaneu

telefonul mobil Philips. Pur şi simplu

introduceţi una din diversele baterii AAA* în

locaşul smartcavity al telefonului dvs. Acum

sunteţi gata de plecare.

Smartcavity

Smartcavity este un locaş pentru baterie uşor

accesibil în telefonul dvs. mobil Philips. Poate

detecta automat tipul de baterie AAA introdus

în telefon. Acest fapt permite utilizarea unei

diversităţi de baterii AAA*, în funcţie de

necesităţile dvs. Bateria reîncărcabilă va fi

încărcată automat când aveţi acces la

încărcătorul de priză, asigurându-vă o libertate

deplină în privinţa utilizării bateriilor pentru

energie de rezervă în timpul călătoriilor.
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Specificaţii

Dimensiuni

Element de structură: Candy bar

Antenă: Integrată

Dimensiuni produs (LxAxÎ): 111 x 45 x 16,6

Imagine/Ecran

Tehnologie ecran principal: TFT

Culoare ecran principal: 262 K

Rezoluţie ecran principal: 176x220 pixel

Captare imagine statică

Cameră video: Integrată

Rezoluţie imagine: VGA (640x480), 176x220,

SXGA (1280 x 1024), 2M (1600x1200)

Mod Imagine: Mod Timer automat, Mod

Noapte, Continuu, Multi-shot

Format fişier imagine: BMP

Tip senzor de imagine: CMOS

Mod previzualizare efecte speciale: Sepia,

Efect blue, B&W, Efect red

Calitate imagine: Normal, Fin, Superfin

Rată de previzualizare: 25 cadre/secundă

Sensibilitate: min. 1 lux

Redare imagine statică

Format de compresie a imaginii: BMP, WBMP,

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

Prezentare

Video Capturing

Rezoluţie senzor de imagine: 2M pixel

Tip senzor de imagine: CMOS

Format video: H.263, MPEG4

Rezoluţie video: Sub-QCIF

Rată cadre: 15 cadre/s

Redare video

Formate de comprimare: MPEG4, H.263

Rată de afişare (cadre/s): 25

Rezoluţie (pixeli): 176x144

Sunet

Sonerii: Sonerie MP3, Polifonic (64 tonuri),

Sonerie vocală înregistrată

Captură audio

Înregistrare vocală: Da, AMR

Redare audio

Formate audio acceptate: AMR, Midi, MP3,

AAC, WAV

Suport de stocare

Tipuri de carduri de memorie: Micro Secure

Digital (SD)

Gestionare memorie: Stare memorie, Alocare

dinamică a memoriei

Capacitate memorie încorporată: 128 Mb

Flash + 64 Mb RAM

Capacitate maximă card de memorie: 2 GB

Caracteristici reţea

Mesagerie: SMS concatenat (SMS lung), MMS,

Serviciu de mesaje multimedia, SMS CB (Cell

Broadcast), SMS (Serviciu de mesaje scurte),

SMS cu destinatari multipli, SMS-uri

predefinite, Compatibil WAP OTA, E-mail

Servicii: OTA provisioning (WAP, MMS), Kit de

instrumente SIM /versiunea 99, WAP 2.0

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

Codec pentru voce: FR/EFR/AMR/HR

Bandă GSM: 900, 1800, 1900, 850 MHz

Confort

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

Gestionare informaţii personale: Agendă

telefonică inteligentă, Listă de sarcini,

Protecţie, Vcard Exchange

Personalizare: Imagine descărcabilă, Tonuri

de apel descărcabile, Tapet, Sonerii, Aplicaţii

Java descărcabile, FotoCall

Ceas/Versiune: Digital, Ceas internaţional

Uşurinţă în utilizare: Mod mâini libere, Taste

rapide, Mod Avion, Blocare tastatură, Taste

programabile, Vibra Alert

Butoane şi controale: Buton de navigare cu 4

direcţii, Taste configurabile

Controlul volumului

Jocuri şi aplicaţii: Ceas cu alarmă, Calculator,

Calendar, Calendar lunar, Cronometru cu

numărătoare inversă, Convertor internaţional,

Convertor Euro, Java MIDP 2.0, MSN,

Cronometru, Joc Sudoku

Limbă disponibilă: Intrare T9: Chineză

simplificată, Chineză tradiţională, Engleză,

Franceză, Rusă, Turcă

Limbă disponibilă: IU: Chineză simplificată,

Chineză tradiţională, Engleză, Indoneziană,

Thailandeză, Vietnameză, Franceză, Română,

Rusă, Turcă

Conectivitate

Cască: Prin conector mini USB

Conexiuni fără fir: Bluetooth

Caracteristici modem: CSD (Voce, Date),

GPRS, SMS

Organizer PC cu sincronizare: Note Lotus, MS

Outlook

Accesorii

Pachetul standard include: Baterie, CD ROM

(Instrumente telefon mobil), Încărcător,

Receptor, Căşti stereo, Manual de utilizare,

Cablu de date USB

* Pentru a maximiza energia de rezervă, utilizaţi o baterie

AAA cu litiu Energizer. Funcţionează de asemenea cu

baterii de unică folosinţă alcaline şi cu litiu sau cu

baterii reîncărcabile cu nichel şi hidrură metalică

(NiMH).

* Specificaţie indicată pe baza încărcării iniţiale complete

a bateriei testată în laboratoare cu Bluetooth oprit.

Performanţa reală depinde de furnizorul serviciului de

reţea şi de utilizare.
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