Broşură pre-vânzare pentru ţara: România (2015, Septembrie 24)
Philips
Smartphone
• S396
• Negru
• LTE(TD/FDD)/TD-SCDMA/WCDMA/GSM

CTS396BK/58

Poţi face un selfie oricând
Cu cameră de 8 MP pe ambele părţi, Philips S396 îţi permite să faci un selfie cu mai multe opţiuni. Din acest moment, surprinde
orice te impresionează şi rămâi parte din moment. Privelişti uluitoare. Întâlniri fericite. Totul în mâinile tale.
Beneficii

Conexiune superbă
• Experienţă excelentă de navigare cu TDD-LTE şi FDD-LTE

• Imagini de calitate cu ajutorul camerei principale de 8 megapixeli cu
focalizare automată

Scântei strălucitoare, viteze uluitoare

Atingere senzaţională

• Android 5.1
• SIM dual pentru 2 grupuri de contacte

• Ecran HD IPS 5"
• Confort suprem la manevrarea panoului posterior, înclinat la 63°

Plăcerile vieţii
• Cameră frontală de 8 megapixeli pentru autoportrete şi apeluri video

Caracteristici
TDD-LTE şi FDD-LTE
Telefonul tău mobil Philips încorporează modul 4G dublu, care îţi permite să
utilizezi Internetul mobil la viteze ameţitoare în reţelele TDD-LTE şi FDDLTE. Acum te poţi bucura de o acoperire LTE mai amplă cu un singur telefon.
Android 5.1
Pus în valoare de Android, telefonul dvs. mobil Philips vine echipat cu o
platformă mobilă complet personalizabilă, deschisă unei game largi de aplicaţii

şi funcţii inteligente. Găsiţi-vă PC-ul de buzunar, consola de jocuri şi telefonul,
încorporate convenabil într-un singur dispozitiv.

SIM dual

Philips. Surprinde momentele efemere ale vieţii - importante sau minore - la o
claritate uimitoare şi mândreşte-te cu ele în faţa prietenilor şi a familiei. Astfel,
nu vei rata nicio fotografie memorabilă, indiferent dacă este noapte sau zi.
Ecran HD IPS 5"

Organizaţi-vă viaţa mai bine şi păstraţi-vă contactele separate prin utilizarea a
2 numere de telefon diferite. Cu SIM dual, nu trebuie să purtaţi două
telefoane.
Cameră frontală de 8 megapixeli
Fii în prim-planul fotografiilor distractive cu camera frontală de 8 megapixeli
integrată în telefonul tău mobil Philips. Pe lângă faptul că îţi permite să faci
autoportrete, această funcţie de cameră frontală îţi dă şi posibilitatea de a
comunica faţă-în-faţă cu prietenii sau cu colegii în timpul apelurilor video.

Tehnologia IPS asigură o vizualizare minunată din orice unghi, în timp ce
culorile vibrante şi imaginile vii redau o experienţă amplă de vizualizare.
Indiferent dacă te lauzi la prieteni cu ultimele tale fotografii sau navighezi pe
site-urile web preferate, ecranul de 5" îţi oferă o delectare vizuală de neegalat
atunci când eşti în deplasare.
Design ergonomic superior la 63°
Panoul posterior, înclinat la 63°, face ca telefonul să fie extrem de confortabil
atunci când este ţinut în mână. Oriunde ai merge, stilul şi eleganţa
extraordinară a acestuia te vor însoţi.

Cameră principală de 8 megapixeli AF
Fotografiază ca un profesionist în timp ce te deplasezi, cu ajutorul camerei
principale de 8 megapixeli cu focalizare automată de pe telefonul tău mobil

Specificaţii
Reţineţi că aceasta este o broşură pentru servicii de pre-vânzare. Conţinutul acestei broşuri reflectă datele pe care le deţinem la data şi în ţara menţionate mai sus. Conţinutul acestei
broşuri este supus modificării fără notificare. Philips nu acceptă nicio răspundere referitoare la conţinutul acestei broşuri.

Caracteristici reţea
4G TD-LTE

3G
GPRS (Rx+Tx)
Bandă GSM

Mesagerie

Servicii
Codec pentru voce
EDGE
4G FDD-LTE

WiFi

1900(B39)
2300(B40)
2600(B38)
2600(B41)
WCDMA
TD-SCDMA
Clasa 12, Clasa B
900 MHz
1800 MHz
1900 MHz
850 MHz
SMS concatenat (SMS lung)
E-mail
MMS, Serviciu de mesaje multimedia
Mesaje predefinite (SMS, MMS)
SMS (Serviciu de mesaje scurte)
SMS cu destinatari multipli
SMS-uri predefinite
OTA provisioning (WAP, MMS)
Internet pe telefonul mobil
WAP 2.0
FR/EFR/AMR/HR
Da
1800(B3)
2100(B1)
2600(B7)
800(B20)
IEEE 802.11 b,g,n

Integrată
Candy bar
141,9 x 73 x 9,65 mm
151 g
Negru

Imagine/Ecran
Culoare ecran principal
Rezoluţie ecran principal
Tehnologie ecran
principal
Dimensiune diagonală
ecran (inch)
Ecran tactil capacitiv

30 cadre/s
JPEG
8 MP (3584 x 2016)
Frontală 8 MP cu unghi larg, cadru
întreg

Redare imagine statică
Format de compresie
a imaginii
Rotaţie
Prezentare

BMP
GIF
GIF (87a & 89a)
JPEG
Etape de 90°
Da

Video Capturing
Format video

H.263
MPEG4

Redare video
Formate de comprimare

Înregistrare vocală

MPEG4
3GP
H.263
H.264
H.265

Formate audio acceptate

720X1280 pixel
TFT IPS
5 inch
Da

Da
AMR
WAV

Redare audio

16,7 M

Captare imagine statică
Cameră video
Flash

CMOS

Captură audio

Dimensiuni
Antenă
Element de structură
Dimensiuni receptor
Greutate receptor
Culoare receptor

Tip senzor de
imagine
Rată de previzualizare
Format fişier imagine
Rezoluţie imagine

AMR
MP3
AAC
Midi
WAV
AAC+
ADPCM
SP-Midi

Sunet
Sonerii

Sonerie MP3
Polifonic (64 tonuri)
Sonerie AMR

Integrată
încorporat
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Suport de stocare
Memorie încorporată
(RAM)
Tipuri de carduri de
memorie
Gestionare memorie
Memorie utilizator
Capacitate maximă
card de memorie
Memorie încorporată
(ROM)

Introducere text
Vibraţii
Controlul volumului

1 GB
Micro SD
Stare memorie
Alocare dinamică a memoriei
5170 MB
64 GB
8 GB

GPS
GPS încorporat
Acceptă A-GPS

Caracteristici modem

Gestionare apeluri

Ceas/Versiune
Uşurinţă în utilizare

Jocuri şi aplicaţii

Limbă disponibilă: IU

Sistem de operare
Personalizare

Activare/Dezactivare
Taste laterale
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
Analogic
Digital
Ceas internaţional
Interfaţă grafică pentru utilizator
Mod mâini libere
Taste rapide
Mod Avion
Vibra Alert
Carduri SIM duale
Mufă specială pt. cască
Agendă
Ceas cu alarmă
Calculator
Calendar
Cronometru
Cronometru cu numărătoare inversă
Vizualizator documente
Cititor documente
Senzor de mişcare
Mini-aplicaţie
Organizator fişiere
Editor foto
Română
Română
Ucraineană
Germană
Android 5.1
GIF animat descărcabil
Imagine descărcabilă
Tonuri de apel descărcabile
Tapet
Sonerii

Da
Da

Conectivitate

Confort
Butoane şi controale

Scriere intuitivă inteligentă
Da
Da

PC Link
Conexiuni wireless
Profiluri Bluetooth

Versiune Bluetooth
Conexiuni seriale
Cască

GPRS
SMS
EDGE
UL 50 Mbps
CSFB
DL 150 Mbps [DL 150 Mbps]
HSDPA 42 Mbps
HSUPA 11,5 Mbps
LTE
TD-SCDMA [TD-SCDMA]
WCDMA
LTE Cat4
USB 2.0
Wi-Fi
Bluetooth
A2DP
Profil pentru transfer de fişiere
AVRCP
GAVDP
HSP
OPP
4,0
Cablu de date USB-MicroUSB
Prin conector jack de 3,5 mm

Accesorii
Pachetul standard
include

Baterie
Încărcător
Manual de utilizare
Cablu de date USB
Încărcător baterii
Receptor
Căşti stereo

OS
Android

Android 5.1

Procesor
Procesor quad core
de 1,0 GHz

Da

Alimentare
Capacitate baterie
Tip de baterie
Durată standby
Timp de convorbire

2300 mAh (detaşabilă)
Li-ion
30 zile
28 ore

* Cardul de memorie microSD nu este inclus.
* Disponibilitatea anumitor funcţii depinde de existenţa unui abonament valid pentru servicii de la operatorul dvs. de reţea.
* Toate imaginile au scop informativ. Caracteristicile reale ale produsului, cum ar fi culorile telefonului şi capturile de ecran, pot fi diferite de cele ilustrate.
* Specificaţiile indicate sunt bazate pe încărcarea iniţială completă a bateriei testată într-un laborator cu funcţiile Bluetooth şi Wi-Fi oprite. Performanţa reală va depinde de
furnizorul serviciului de reţea şi de utilizare.
* Memoria efectivă disponibilă pentru utilizatorul final poate varia în funcţie de piaţă datorită configurării prealabile.
* Specificaţiile indicate pot suferi modificări fără aviz prealabil.
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