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การออกแบบและประสทิธภิาพการใชงานทนทาน
ดวยประสิทธิภาพอนันาทึ่งของ Philips Xenium X806 ที่ชวยประสานชวิีตการทาํงานและสวนตวัดวยคุณสมบตั ิDual SIM โดยกาํหนดหมายเลข

โทรศพัทสองหมายเลขเปนหมายเลขตดิตอการทาํงานและหมายเลขสวนตวัโดยไมจําเปนตองพกพาโทรศพัทถงึสองเคร่ือง และแบตเตอร่ีของ Xenium

มีอายกุารใชงานที่ยาวนานทาํใหคุณไมพลาดการตดิตอ!

มลัตมิเีดยี - ทุกท่ีทุกเวลา

ชองเสียบการดหนวยความจาํ MicroSD สําหรับจดัเกบ็ขอมูล/หนวยความจาํพิเศษ

เพลดิเพลนิกบัเสียงเพลงสเตอริโอจาก Bluetooth

ปรับคลื่นไดงายดาย พรอมการแสดงผลบนหนาจอสําหรับสถานวิีทย ุFM ที่มีระบบ RDS

กลองถายรูปโฟกสัอตัโนมัตพิรอมแฟลช 5 เมกะพิกเซล

รบัสงขอความไดสะดวกรวดเรว็

หนาจอแบบสัมผสัที่รวดเร็ว ใชงานงายเพ่ือการนาวิเกตอยางวองไว

จอ TFT สี 262K 3 นิ้วใหภาพและกราฟกสีสันสดใส

ระบบควบคุมแบบสัมผสัสําหรับการเขาใชแอปพลเิคชันอยางทนัสมัย

เช่ือมตอตลอดเวลา ใชงานไดทันทีท่ีตองการ

เวลาสแตนดบายสูงสุด 1 เดอืน

เวลาสนทนาสูงสุด 8 ช่ัวโมง

เพิ่มความคลองตวัของคณุใหถงึขีดสดุ

SIM คู



สะดวกสบาย

ปุมและการควบคมุ: ปุมกลองถายรูป, เปด/ปดเคร่ือง, ปุมดานขาง

การจดัการการโทร: การโอนสาย, การพักสาย, เวลาสนทนา,

สายเรียกซอน, แสดงหมายเลขโทรเขา, การประชุมทางโทรศัพท, การโทรฉกุเฉนิ, ปดไมโครโฟน, สายที่ไมไดรับ, สายที่รับ, ไฟรวอลล

รปูแบบ/เวลา: แบบเข็ม, ดจิติอล, นาฬกิาทั่วโลก

งายตอการนาวเิกต: จอสัมผสั

ใชงานงาย: โหมดแฮนดฟรี, โหมดบนเคร่ืองบนิ, ลอ็คปุมกด, ปุมเลอืก, การส่ันเตอืน

เกมสและโปรแกรม: วาระการประชุม, นาฬกิาปลกุ, เคร่ืองคิดเลข, Java MIDP 2.0, นาฬกิาจบัเวลา, การรับรูลายมือ, เกมส Sudoku, แอปพลเิคชันระบบควบคุม, เซนเซอรตรวจจบัความเคลื่อนไหว, เกมสเซนเซอร, แปลงคาเงนิ

ในสกลุตางๆ

ภาษาท่ีใชได: UI: องักฤษ, รัสเซยี

มลัตมิเีดยี: วิทย ุFM

การจดัการขอมลูสวนบุคคล: การชดเชยเวลาตามฤดกูาล, โซนเวลา, สมุดโทรศัพทอจัฉริยะ, Vcard Exchange, โปรแกรม Quick Note, การด SD สํารอง

การปรบัแตงคาตามความตองการ: ดาวนโหลดภาพ GIF เคลื่อนไหวได, ดาวนโหลด Java Application ได, ดาวนโหลดรูปได, ดาวนโหลดเสียงเรียกเขาได, Fotocall, วอลเปเปอร, ริงโทน

การปอนขอความ: T9

ระบบสั่น:

ใช

การควบคมุระดบัเสยีง: ใช

อปุกรณเสรมิ

ชุดสนิคามาตรฐานประกอบดวย: แบตเตอร่ี, CD ROM (อปุกรณโทรศัพทเคลื่อนที่), สายชารจ, ปากกา Stylus, คูมือผูใช, สายเคเบลิขอมูล USB, ผาสําหรับทาํความสะอาด, ชุดหฟูงสเตอริโอพรีเม่ียม

ขอกาํหนดเกี่ยวกบัสิ่งแวดลอม

ผลติภณัฑจากโลหะไรสารตะกั่ว: ใช

วสัดขุองบรรจภุณัฑ: กลองบรรจุ

คูมอืการใชงาน: พมิพจากกระดาษรไีซเคลิ: ใช

ขนาด

เสาอากาศ: เสาอากาศภายในเคร่ือง

รปูทรง: แบบบารโฟน

สขีองเครื่องโทรศัพท: สีดาํ

ขนาดของตวัเครื่อง: 103.5 x 53 x 14 มม.

น้ําหนักของตวัเครื่อง: 136.5 กรัม

พลงัไฟ

ความจแุบตเตอรี่: 1530mAh

ตวัจดัการประหยัดพลงังานแบตเตอรี่: เปด/ปดอตัโนมัติ

ประเภทแบตเตอรี่: Li-ion

อปุกรณเสรมิดานไฟฟา: แบตเตอร่ีสํารองในตวัเคร่ือง

เวลาสแตนดบาย:

ไดถงึ 1 เดอืน

เวลาเลนเพลง: สูงถงึ 70 ช่ัวโมง

ความสามารถการเช่ือมตอเครอืขาย

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

การรบัสงขอความ: SMS แบบตอเนื่อง (SMS ที่มีความยาว), อเีมล, MMS, Multimedia Message Service, ขอความ

มาตรฐาน (SMS,MMS), SMS CB (Cell Broadcast), SMS (Short Message Service), SMS ใหผูรับหลายราย

บรกิาร: รองรับ OTA (WAP,MMS), SIM Toolkit / Release 99, WAP 2.0

Voice Codec:

FR/EFR/AMR/HR

EDGE: ใช
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รายละเอยีดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

ขนาดจอในแนวทแยง (น้ิว): 3 นิ้ว

สขีองจอแสดงผลหลกั: 262K

ความละเอยีดของจอแสดงผลหลกั: 240X400 พิกเซล

เทคโนโลยีของจอแสดงผลหลกั: TFT

จอสมัผสั: ใช

เสยีง

เสยีงเรยีกเขา: เสียงเรียกเขา MP3, Polyphonic (64 เสียง),

เสียงเรียกเขาของเสียงที่บนัทกึ, เสียงเรียกเขา AMR

การตั้งคาอคีวอไลเซอร: Classical, Dance, Pop, Rock,

Bass, ปกต,ิ เสียงแหลม, ปารตี้

การเลนวดิโีอ

รปูแบบการบีบอดั: MPEG4, H.263, 3GP

อตัราเฟรม (fps): 30

ความละเอยีด (พกิเซล): 176x144, 352x288, 640x480

การบันทึกภาพวดิโีอ

ซมูแบบดจิติอล: 8x

อตัราเฟรม: 15 fps

รปูแบบวดิโีอ: 3GP, H.263, MPEG4

ความละเอยีดวดิโีอ: QVGA, CIF, VGA

การตั้งคาข้ันสงู: โฟกสัอตัโนมัตติอเนื่อง, ความคมชัด, ลบการ

ส่ันไหว, ความอิ่มตวั, ความคมชัด, คุณภาพวิดโีอ

โหมดวดิโีอ: อตัโนมัต,ิ กลางคืน

การเลนเสยีง

รปูแบบสญัญาณเสยีงท่ีใชได: ADPCM, AMR, Midi, MP3,

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

การจบัสญัญาณเสยีง

การบันทึกเสยีง: AMR, AWB, WAV

เลนภาพน่ิง

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

การเพิ่มประสทิธภิาพของภาพ: สรางอลับั้ม

การหมนุ: คร้ังละ 90 องศา

เลนภาพน่ิงตอเน่ือง: ใช

หยุดภาพน่ิง

หยุดภาพน่ิง

กลองถายรปู: เสาอากาศภายในเคร่ือง

ซมูแบบดจิติอล: 8x

แฟลช: ภายในตวั, ลดตาแดง

ประเภทของเซนเซอรภาพ: CMOS

อตัราเฟรมตวัอยาง: 30 เฟรม/วินาที

รปูแบบไฟลภาพ: JPEG

โหมดภาพ: ปกต,ิ โหมดกลางคืน, โหมดตั้งเวลาถายภาพ

อตัโนมัต,ิ แบบตอเนื่อง, ปองกนัภาพส่ันไหว, Best shot,

เอกสาร, โฟกสัใบหนา, แนวนอน, แนวตั้ง, กฬีา

ความละเอยีดของภาพ: VGA (640x480), 1M

(1280x960), 2M (1600x1200), 3M (2048x1536), 5M

(2592x1944), WQVGA (400x240)

ความไว: ISO 100-1600 ระบบปรับแตงอตัโนมัติ

โหมดแสดงตวัอยางเอฟเฟกตพเิศษ: เฉดสีเทา, สีซเีปย,

ภาพนนู, Blue Effect, รูปสเกต็ช, Blackboard, Whiteboard,

Green effect, ปรับเปนสีนํ้าเงนิ, สลบัสี, ปรับเปนสีทองแดง,

สลบัเปนสีเทา, ปกติ

ความสมดลุแสง: อตัโนมัต,ิ เมฆมาก, ฟลอูอเรสเซนต, แสง

กลางวัน, ทงัสเตน

คณุภาพของภาพ: ปกต,ิ ละเอยีด, ดี

โฟกสัอตัโนมตั:ิ โฟกสัอตัโนมัตแิบบหลายโซน, Infinite (ไม

จาํกดั), มาโคร

การตั้งคาข้ันสงู: ความคมชัด, ลบการส่ันไหว, ความอิ่มตวั, ความ

คมชัด, ระบบลงเวลา

สื่อเกบ็ขอมลู

ประเภทการดหนวยความจาํ: mini Secure Digital (SD)

การจดัการหนวยความจาํ: สถานะหนวยความจาํ, การจดัสรร

หนวยความจาํแบบไดนามิค

หนวยความจาํของผูใช: 47 MB

ความจสุงูสดุของการดหนวยความจาํ: 8 GB

การเช่ือมตอ

Bluetooth: ใช

ชุดหูฟง: ผานทางการเช่ือมตอ USB ขนาดเลก็

ประสทิธภิาพของโมเดม็: CSD (เสียง, ขอมูล), GPRS

PC Link: USB 2.0

การเช่ือมตอแบบอนุกรม: สายเคเบลิขอมูล USB-miniUSB

การซงิโครไนซออรแกไนเซอรของพซี:ี MS Outlook

Bluetooth Profile: A2DP, แฮนดฟรี, ชุดหฟูง, โปรไฟลการ

ถายโอนไฟล
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