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O notă de stil de durată
Cu o interfaţă pentru utilizator extrem de intuitivă, o calitate excelentă a apelului şi o diversitate de caracteristici

multimedia uşoare şi esenţiale, elegantul telefon Philips Xenium X800 adaugă o notă de stil şi eficienţă în viaţa

dvs., ceea ce niciun alt telefon nu reuşeşte.

Mesagerie rapidă şi uşoară

Ecran tactil intuitiv, rapid pentru o navigare rapidă

Ecran TFT color de 262K, de 2,8"

Recunoaşterea scrisului de mână

Întotdeauna pe fază, întotdeauna conectat

Durată de convorbire de până la 10 ore

Multimedia - oriunde, oricând

Cameră foto cu focalizare automată de 2 megapixeli

Bucuraţi-vă de muzică Bluetooth stereo

Captură şi redare video în formate MPEG4 şi H263

Radio FM integrat de calitate

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

Durată de convorbire de până la 10 ore

În plus, vorbiţi mai mult timp! Bucuraţi-vă de

până la 10 ore de conversaţie, la o singură

încărcare, reducând astfel necesitatea de a lua

cu dvs. încărcătorul când călătoriţi.

Ecran TFT color de 262K, de 2,8"

Bucuraţi-vă de imagini şi fotografii viu colorate

pe ecranul color, mare, de 262 K, care oferă

imagini de calitate şi timp de răspuns optim.

Ecran tactil intuitiv, rapid

Interfaţa ecranului tactil, uşor de utilizat,

simplifică funcţionalitatea telefonului dvs.

Navigaţi rapid printre meniuri cu un stilou sau

pur şi simplu atingeţi şi vizualizaţi fişierele.

Apelarea, trimiterea de SMS-uri sau

organizarea activităţilor sunt extrem de simple

cu telefonul dvs. mobil.

Recunoaşterea scrisului de mână

Modul intuitiv şi rapid pentru redactarea

mesajelor text. Pur şi simplu scrieţi pe ecranul

tactil ca şi pe o bucată de hârtie, iar telefonul

vă va converti scrisul de mână într-un mesaj

SMS (Short Message Service).

Cameră foto cu focalizare automată de 2

megapixeli

Captarea momentelor memorabile este în mod

evident la fel de simplă ca orientarea şi

fotografierea. Opţiunea de focalizare automată

funcţionează automat dacă apăsaţi până la

jumătate butonul camerei foto. Apăsaţi butonul

până la capăt pentru a realiza o fotografie

clară.

Muzică Bluetooth stereo

Telefonul dvs. mobil Philips suportă profilul

Buetooth A2DP. Acesta vă permite să vă

bucuraţi de melodiile preferate wireless şi cu

muzică stereo de înaltă calitate din căştile dvs.

Bluetooth.

Captură şi redare video

Funcţia de captură video vă permite să

înregistraţi momentele preţioase în format

MPEG4 sau H263. Redaţi-le pe telefon sau pe

PC.

radio FM

O aplicaţie radio FM vă permite să ascultaţi

programele radio FM preferate oriunde vă

aflaţi, mulţumită telefonului dvs. mobil şi

căştilor stereo.

Slot pentru card de memorie MicroSD

Acum vă puteţi bucura de capacitatea

suplimentară şi de stocarea fişierelor

multimedia, introducând un card de memorie

MicroSD în slotul integrat al telefonului.
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Specificaţii

Alimentare

Capacitate baterie: 1250 m Ah Li-Ion

Durată standby: Până la 1 lună

Timp de convorbire: Până la 10 ore

Manager economisire baterie: Pornire/oprire

automată

Tip baterie: Li-ion

Imagine/Ecran

Dimensiune diagonală ecran (inch): 2,8 inch

Culoare ecran principal: 262 K

Rezoluţie ecran principal: 240X400 pixel

Tehnologie ecran principal: TFT

Panou tactil

Ecran tactil: Ecran tactil

Dimensiuni

Antenă: Integrată

Element de structură: Candy bar

Culoare receptor: Perfecţiune neagră

Dimensiuni receptor: (101 x 52,4 x 16,3) mm

Greutate receptor: 99 g (Cu baterie) / 78 g

(Fără baterie)

Caracteristici reţea

Bandă GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz

Codec pentru voce: FR/EFR/AMR/HR

GPRS (Rx+Tx): Clasa 12, clasă B şi C

Mesagerie: SMS concatenat (SMS lung), E-

mail, MMS, Serviciu de mesaje multimedia,

SMS CB (Cell Broadcast), SMS (Serviciu de

mesaje scurte), SMS cu destinatari multipli,

SMS-uri predefinite

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

instrumente SIM /versiunea 99, WAP 2.0

EDGE

Sunet

Sonerii: Sonerie MP3, Polifonic (64 tonuri),

Sonerie vocală înregistrată

Setări egalizator: Bas, Clasică, Dance,

Normal, Pop, Rock, Sunete înalte

Captare imagine statică

Cameră video: Integrată

Zoom digital: 4x

Tip senzor de imagine: CMOS

Rezoluţie imagine: VGA (640x480), 2M

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

(800x600)

Calitate imagine: Normal, Înalt, Scăzut

Format fişier imagine: JPEG

Mod Imagine: Mod Noapte, Mod Timer

automat, Multi-shot, Continuu

Mod previzualizare efecte speciale: Sepia,

Schiţă, Blackboard, Încrustaţie albastră, Efect

blue, Inversare color, Contrast, Încrustaţie de

cupru, În relief, Inversare gri, Efect verde, Alb-

negru, Negativ, Normal, Whiteboard

Rată de previzualizare: 30 cadre/s

Balans de alb: Automat, Noroasă, Lumină

naturală, Fluorescent, Incandescent, Manual,

Tungsten

Redare video

Formate de comprimare: MPEG4, H.263, 3GP

Rezoluţie (pixeli): 352x288

Rată de afişare (cadre/s): 30

Înregistrare video

Formate de comprimare: 3GP, H.263, MPEG4

Rezoluţie (pixeli): 352x288

Rată cadre: 15 cadre/s

Redare audio

Formate audio acceptate: AMR, Midi, MP3,

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

Captură audio

Înregistrare vocală: Da, AMR

Înregistrare audio

Înregistraţi propria dvs. voce

Confort

Butoane şi controale: Tastă cameră, Taste

laterale, Taste configurabile

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

Navigare uşoară: Panou tactil

Uşor de utilizat: Mod mâini libere, Taste

rapide, Blocare tastatură, Taste programabile,

Vibra Alert, Mod Avion

Jocuri şi aplicaţii: Agendă, Ceas cu alarmă,

Calculator, Java MIDP 2.0, Recunoaşterea

scrisului de mână, Convertor internaţional,

Cititor cărţi de vizită, Cititor documente,

Administrator cheltuieli, Joc Fantasy Kingdom,

Joc Sudoku

Limbă disponibilă: IU: Chineză simplificată,

Chineză tradiţională, Engleză, Indoneziană,

Vietnameză, Franceză, Română, Rusă, Turcă,

Thailandeză

Gestionare informaţii personale: Oră de vară,

Fus orar, Ceas internaţional, Notă rapidă

Ceas/Versiune: Digital, Ceas internaţional

Jocuri incluse: 3

Personalizare: GIF animat descărcabil,

Aplicaţii Java descărcabile, Imagine

descărcabilă, Tonuri de apel descărcabile,

Sonerii, Tapet, Carcase înlocuibile

Recunoaşterea vocii: Înregistrare voce

Controlul volumului

Cronometru

Vibraţii

Conectivitate

Cască: Prin conector mini USB

Caracteristici modem: CSD (Voce, Date),

GPRS

Conexiuni fără fir: Bluetooth

PC Link: USB 1.1

Profiluri Bluetooth: A2DP, Handsfree (Mâini-

libere), Cască, Profil pentru obiecte push

Bluetooth

Medii de stocare

Memorie utilizator: 47 MB

Tipuri de carduri de memorie: Micro Secure

Digital (SD)

Gestionare memorie: Stare memorie, Alocare

dinamică a memoriei

Capacitate memorie încorporată: Memorie

Flash Nand de 128 Mb + 64 Mb RAM

Capacitate maximă card de memorie: 8 GB

* 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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