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ใชงานไดสองเทา ประสทิธภิาพทวคีณู
Philips Xenium X710 มีชองเสียบซิมการดสองชอง ดงันั้นคุณจึงสามารถแยกสวนการใชงานสําหรับกลุมผูตดิตอที่แตกตางกนัได พรอมทั้งแบตเตอร่ีที่

มีอายกุารใชงานนานเปนพเิศษ คุณจะสามารถใชงานเพิ่มเปนสองเทา และประสิทธิภาพการใชงานที่เพิ่มข้ึนเม่ือใชงานโทรศพัทนี้บนทองถนน

เพิ่มความคลองตวัของคณุใหถงึขีดสดุ

SIM คู

เช่ือมตอตลอดเวลา ใชงานไดทันทีท่ีตองการ

เวลาสแตนดบายสูงสุด 1 เดอืน

เวลาสนทนาสูงสุด 8.5 ช่ัวโมง

เพื่อประสบการณมลัตมิเีดยีข้ันสงูสดุ

กลองถายรูปโฟกสัอตัโนมัต ิ3 เมกะพิกเซล

ถายวิดโีอและเลนวิดโีอในรูปแบบ MPEG4 และ H263

เพลดิเพลนิกบัเสียงเพลงสเตอริโอจาก Bluetooth

วิทย ุFM ในตวัที่มีคุณภาพสูง

ชองเสียบการดหนวยความจาํ MicroSD สําหรับจดัเกบ็ขอมูล/หนวยความจาํพิเศษ
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ไฮไลต

ซมิการดคู ครอบคลมุเครอืขายสองเทา

เพลดิเพลนิกบัประโยชนที่ไดรับเพ่ิมเปนสองเทาเหมือนการมี

โทรศัพทสองเคร่ือง เพ่ือการตดิตอส่ือสารที่มีความแตกตาง

โทรศัพทมือถอืของคุณมีสองซมิการดทั้งยงัเช่ือมตอระบบจเีอส

เอม็ไดทั้งสองซมิการดในเวลาเดยีวกนั ประหนึ่งวาคุณมีโทรศัพท

มือถอืสองเคร่ืองในหนึ่งเดยีว! และยงัเปนการเพ่ิมเครือขายให

ครอบคลมุมากยิ่งข้ึนขณะเดนิทางไดอกีดวย

เวลาสนทนาสงูสดุ 8.5 ช่ัวโมง

โทรศัพทนี้รองรับการสนทนาสูงสุด 8.5 ช่ัวโมงตอการชารจหนึ่ง

คร้ัง

กลองถายรปูโฟกสัอตัโนมตั ิ3 เมกะพกิเซล

บนัทกึชวงเวลาแหงความทรงจาํไดอยางชัดเจน ทาํไดงายเพียงแค

เลง็แลวกด โฟกสัอตัโนมัตจิะทาํงานอตัโนมัตเิม่ือคุณกดปุมคร่ึง

หนึ่ง และเพียงคุณกดปุมจนสุดเพ่ือถายภาพที่สดใส คมชัด
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รายละเอยีดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

ขนาดจอในแนวทแยง (น้ิว): 2.4 นิ้ว

สขีองจอแสดงผลหลกั: 262K

ความละเอยีดของจอแสดงผลหลกั: 240x320 พิกเซล

เทคโนโลยีของจอแสดงผลหลกั: TFT

เสยีง

เสยีงเรยีกเขา: เสียงเรียกเขา MP3, Polyphonic (64 เสียง),

เสียงเรียกเขาของเสียงที่บนัทกึ

การตั้งคาอคีวอไลเซอร: Classical, Pop, Rock, Bass, ปกต,ิ

เสียงแหลม

การเลนวดิโีอ

รปูแบบการบีบอดั: MPEG4, H.263, 3GP

อตัราเฟรม (fps): 30

ความละเอยีด (พกิเซล): 176x144, 352x288

การบันทึกวดิโีอ

รปูแบบการบีบอดั: MPEG4, 3GP, H.263

อตัราเฟรม: 15 fps

ความละเอยีด (พกิเซล): 176x144, 352x288

การเลนเสยีง

รปูแบบสญัญาณเสยีงท่ีใชได: ADPCM, AMR, Midi, MP3,

SP-Midi, AAC, WAV, AAC+, WMA

การจบัสญัญาณเสยีง

การบันทึกเสยีง: มี, AMR

เลนภาพน่ิง

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

PNG, WBMP

การเพิ่มประสทิธภิาพของภาพ: กลบัภาพ, กรอบและไอคอน,

หมุน, โปรแกรมตกแตงรูปภาพ

การหมนุ: คร้ังละ 90 องศา

หยุดภาพน่ิง

กลองถายรปู: เสาอากาศภายในเคร่ือง

ประเภทของเซนเซอรภาพ: CMOS

อตัราเฟรมตวัอยาง: 30 เฟรม/วินาที

รปูแบบไฟลภาพ: JPEG

โหมดภาพ: ปกต,ิ โหมดกลางคืน, โหมดตั้งเวลาถายภาพ

อตัโนมัต,ิ ถายภาพตอเนื่อง

ความละเอยีดของภาพ: VGA (640x480), QVGA

(320x240), 2M (1600x1200), 3M (2048x1536)

โหมดแสดงตวัอยางเอฟเฟกตพเิศษ: เฉดสีเทา, สีซเีปย,

ภาพนนู, Blackboard, Whiteboard, สลบัสี, ความคมชัด, ปรับ

เปนสีทองแดง, สลบัเปนสีเทา, ปกติ

ความสมดลุแสง: อตัโนมัต,ิ เมฆมาก, หลอดไส, ฟลอูอเรส

เซนต, แสงกลางวัน, ทงัสเตน, คูมือ

คณุภาพของภาพ: ปกต,ิ สูง, ตํ่า

สื่อเกบ็ขอมลู

สื่อเกบ็ขอมลู

ประเภทการดหนวยความจาํ: Micro Secure Digital (SD)

การจดัการหนวยความจาํ: สถานะหนวยความจาํ

หนวยความจาํของผูใช: 20 MB

ความจสุงูสดุของการดหนวยความจาํ: 8 GB

การใชงานกบัมลัตมิเีดยี

การเขาใชการดหนวยความจาํ: ชองเสียบ SD การด

การเช่ือมตอ

Bluetooth

ชุดหูฟง: ผานทางการเช่ือมตอ USB ขนาดเลก็

ประสทิธภิาพของโมเดม็: GPRS

การซงิโครไนซออรแกไนเซอรของพซี:ี Lotus Notes,

MS Outlook

การเช่ือมตอแบบไรสาย: Bluetooth

Bluetooth Profile: A2DP, แฮนดฟรี, ชุดหฟูง, Object Push

Profile, โปรไฟลการถายโอนไฟล

PC Link: USB 1.1

สะดวกสบาย

ปุมและการควบคมุ: ปุมปอนขอมูลและเลอืกรายการ 4

ทศิทาง, ปุมกลองถายรูป, ปุมดานขาง, ปุมเลอืก

การจดัการการโทร: คาโทรศัพท, การพักสาย, เวลาสนทนา,

สายเรียกซอน, แสดงหมายเลขโทรเขา, การประชุมทางโทรศัพท,

การโทรฉกุเฉนิ, ปดไมโครโฟน, สายที่ไมไดรับ, การสนทนา

พรอมกนัหลายสาย, สายที่รับ, ไฟรวอลล

รปูแบบ/เวลา: แบบเข็ม, ดจิติอล, นาฬกิาทั่วโลก

งายตอการนาวเิกต: ภาพสีเคลื่อนไหว

ใชงานงาย: โหมดแฮนดฟรี, ปุมดวน, โหมดบนเคร่ืองบนิ, ลอ็ค

ปุมกด, นาฬกิาดจิติอลที่เปนภาพพักหนาจอ, ปุมเลอืก, การส่ัน

เตอืน, สองซมิการด

เกมสและโปรแกรม: นาฬกิาปลกุ, เคร่ืองคิดเลข, Java MIDP

2.0, นาฬกิาจบัเวลา, วาระการประชุม, ปฏทินิ, เกม Fantasy

Kingdom, ตวัแปลงหนวยสากล, การดของฉนั, โปรแกรมตกแตง

ภาพถาย, เกมส Sudoku

ภาษาท่ีใชได: T9 input: องักฤษ, จนี, ไตหวัน

ภาษาท่ีใชได: UI: จนี, ไตหวัน, องักฤษ, อนิโดนเีซยี, ไทย,

เวียดนาม

มลัตมิเีดยี: วิทย ุFM

การจดัการขอมลูสวนบุคคล: การชดเชยเวลาตามฤดกูาล, โซน

เวลา, Vcard Exchange, รายการที่ตองทาํ

การควบคมุระดบัเสยีง

เกมสในตวัเครื่อง: 2

การปรบัแตงคาตามความตองการ: ดาวนโหลดภาพ GIF

เคลื่อนไหวได, ดาวนโหลดรูปได, ดาวนโหลดเสียงเรียกเขาได,

ภาพพักหนาจอ, วอลเปเปอร

ระบบสั่น

อปุกรณเสรมิ

ชุดสนิคามาตรฐานประกอบดวย: แบตเตอร่ี, CD ROM

(อปุกรณโทรศัพทเคลื่อนที่), สายชารจ, เคร่ืองโทรศัพท, การรับ

ประกนัที่เปนสากล, เอกสารขอมูลเกี่ยวกบั SAR, ชุดหฟูง

สเตอริโอ, คูมือผูใช, สายเคเบลิขอมูล USB, การด MicroSD

1GB

ขอกาํหนดเกี่ยวกบัสิ่งแวดลอม

วสัดขุองบรรจภุณัฑ: กลองบรรจุ

คูมอืการใชงาน: พมิพจากกระดาษรไีซเคลิ

ขนาด

เสาอากาศ: เสาอากาศภายในเคร่ือง

รปูทรง: แบบบารโฟน

สขีองเครื่องโทรศัพท: ดาํ เงนิ

ขนาดของตวัเครื่อง: 113.6 x 49.1 x 16.9 มม.

น้ําหนักของตวัเครื่อง: 114 กรัม (ไมรวมแบตเตอร่ี)

กาํลงัไฟ

ความจแุบตเตอรี่: 1900mAh Li-Ion

ตวัจดัการประหยัดพลงังานแบตเตอรี่: เปด/ปดอตัโนมัติ

ประเภทแบตเตอรี่: Li-ion

เวลาในการชารจ: 6 ชม.

อปุกรณเสรมิดานไฟฟา: แบตเตอร่ีสํารองในตวัเคร่ือง

เวลาสแตนดบาย:

ไดถงึ 1 เดอืน

เวลาสนทนา: สูงถงึ 8.5 ช่ัวโมง

ความสามารถการเช่ือมตอเครอืขาย

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

เครอืขาย GSM (ซมิหลกั): 900, 1800, 1900 MHz

เครอืขาย GSM (ซมิรอง): 900, 1800 MHz

การรบัสงขอความ: SMS แบบตอเนื่อง (SMS ที่มีความยาว),

อเีมล, MMS, Multimedia Message Service, ขอความ

มาตรฐาน (SMS,MMS), SMS CB (Cell Broadcast), SMS

(Short Message Service), SMS ใหผูรับหลายราย, EMS /

รุน 5

บรกิาร: WAP 2.0, DRM (forward lock), SIM Toolkit /

Release 99

Voice Codec: FR/EFR/AMR/HR

EDGE

* การระบขุอมูลจาํเพาะขณะเม่ือมีแบตเตอรี่ชารจอยูเตม็โดยทาํการทดสอบใน

หองแลบ็และปดการใชงาน Bluetooth ประสิทธภิาพที่แทจรงิข้ึนอยูกบัการ

ใชงานและผูใหบรกิารเครอืขาย
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