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Delicat cu ochii

Îţi prezentăm smartphone-ul Philips X586 care dispune de tehnologia SoftBlue ce nu 
solicită ochii şi oferă imagini vii, pline de culoare. Camera foto de 13 MP, ecranul HD de 
5” şi identificarea prin amprentă îţi vor oferi divertisment.

Plăcerile vieţii
• Tehnologie cu LED-uri SoftBlue care este delicată cu ochii și oferă culori uimitoare
• Afișaj de 5" HD IPS pentru detalii bogate de vizualizare
• Fotografii de calitate cu ajutorul camerei de 13 megapixeli cu focalizare automată, cu bliţ
• 16 GB memorie încorporată și 2 GB RAM pentru o experienţă excelentă

Proiectat pentru dumneavoastră
• SIM dual pentru 2 grupuri de contacte
• Acces pe bază de amprentă la aplicaţiile personale
• Experienţă excelentă de navigare cu Dual 4G (TDD-LTE/FDD-LTE)



 Tehnologie cu LED-uri SoftBlue
Conceput pentru tine, telefonul mobil Philips 
Brilliance dispune de tehnologie cu LED-uri 
SoftBlue, care este delicată cu ochii și oferă 
imagini uimitoare, pline de culoare. Tehnologia 
SoftBlue folosește o tehnologie inteligentă 
pentru a reduce undele de lumină albastră 
dăunătoare, fără a afecta culoarea sau imaginea 
afișajului.

Afișaj de 5" HD IPS
Telefonul tău mobil Philips este echipat cu un 
afișaj impresionant de 5" de înaltă definiţie, care 
oferă culori cu adevărat vibrante și detalii de o 
fineţe superioară. Tehnologia IPS asigură o 
vizualizare excelentă din orice unghi, în timp ce 
culorile vibrante și imaginile vii redau o 
experienţă amplă de vizualizare. În plus, 
navigarea pe ecranul lat este rapidă și fără 
efort. Fie că accesezi site-urile preferate, fie că 
urmărești ultimele fotografii sau clipuri video, 
ecranul de 5" îţi oferă imagini de neegalat chiar 
și în timp ce te deplasezi.

Cameră foto de 13 megapixeli AF cu bliţ

Bucură-te de uimitoarea cameră de 13 
megapixeli a telefonului mobil Philips, care 
oferă o calitate desăvârșită a imaginii. În plus, dă 
o notă aparte fotografiilor tale cu ajutorul unei 
game fantastice de efecte creative. Datorită 
diferitelor moduri de fotografiere, cum ar fi 
retușarea automată a feţei, efecte de machiaj, 
imagistică High Dynamic Range (HDR), 
panoramic și fotografiere continuă, ești la un 
clic distanţă de a deveni un geniu fotograf.

16 GB ROM, 2 GB RAM
Telefonul tău mobil Philips vine cu o memorie 
încorporată de 16 GB, pentru a putea să iei mai 
multe cu tine în mișcare. Având o capacitate 
mare de stocare, disponibilă pentru nevoile 
tale în continuă dezvoltare, beneficiezi de mai 
mult spaţiu pentru aplicaţiile și fotografiile tale 
preferate și documentele importante. Memoria 
de 2 GB ROM îţi permite să te bucuri de o 
performanţă perfectă în timpul liber, atunci 
când te joci sau vizionezi filme.

Dual 4G (TDD-LTE și FDD-LTE)
Telefonul mobil Philips încorporează radio 4G 
în modul dual, care îţi permite să utilizezi 
internetul mobil la viteze ameţitoare în reţelele 
TDD-LTE și FDD-LTE. Acum te poţi bucura de 
o acoperire LTE mai largă cu un singur telefon.

Autentificare prin amprentă
Autentificarea inteligentă prin amprentă 
restricţionează accesul la telefonul mobil 
Philips și la datele acestuia, permiţându-ţi doar 
ţie să le utilizezi – folosind amprenta unică. Nu 
trebuie decât să îţi înregistrezi amprenta prin 
intermediul senzorului de amprentă încorporat 
în telefon. Printr-o glisare rapidă cu degetul, 
sistemul îţi va verifica identitatea și îţi va 
permite utilizarea exclusivă a telefonului și a 
funcţiilor și aplicaţiilor sale uimitoare.

SIM dual

Organizaţi-vă viaţa mai bine și păstraţi-vă 
contactele separate prin utilizarea a 2 numere 
de telefon diferite. Cu SIM dual, nu trebuie să 
purtaţi două telefoane.
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Caracteristici reţea
• 3G: WCDMA, CDMA2000 EVDO, TD-SCDMA
• Bandă GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz
• GPRS (Rx+Tx): Clasa 12, Clasa B
• Servicii: OTA provisioning (WAP, MMS), Internet 

pe telefonul mobil, WAP 2.0
• Codec pentru voce: FR/EFR/AMR/HR
• Mesagerie: SMS concatenat (SMS lung), E-mail, 

MMS, Serviciu de mesaje multimedia, SMS (Serviciu 
de mesaje scurte), SMS cu destinatari multipli

• EDGE
• Bandă WCDMA: 2100 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 

850 MHz
• 4G FDD-LTE: 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 

800(B20), 900(B8)
• 4G TD-LTE: 1900(B39), 2300(B40), 2600(B38), 

2600(B41)
• Bandă TD-SCDMA: B34, B39

Dimensiuni
• Antenă: Integrată
• Culoare receptor: Negru
• Dimensiuni receptor: 144,2 * 71,8 * 8,9 mm
• Greutate receptor: 168 g
• Element de structură: Candy bar

Imagine/Ecran
• Rezoluţie ecran principal: 720X1280 pixel
• Tehnologie ecran principal: TFT IPS
• Dimensiune diagonală ecran: 5 inchi
• Ecran tactil capacitiv

Captare imagine statică
• Cameră video: Integrată
• Tip senzor de imagine: CMOS
• Format fișier imagine: JPEG
• Flash: încorporat

Redare imagine statică
• Format de compresie a imaginii: BMP, JPEG, GIF, 

GIF (87a & 89a)
• Rotaţie: Etape de 90°
• Prezentare

Redare video
• Formate de comprimare: MPEG4, 3GP, FLV, 

H.263, H.264
• Rată de afișare (cadre/s): 30
• Rezoluţie (pixeli): 1280x720

Captură audio
• Înregistrare vocală: 3GPP

Redare audio
• Formate audio acceptate: AMR, Midi, MP3, WAV, 

APE, FLAC, iMelody, OGG, WMA

Sunet
• Sonerii: Sonerie MP3, Sonerie AMR

Suport de stocare
• Memorie încorporată (RAM): 2 GB
• Tipuri de carduri de memorie: Micro SD

• Capacitate maximă card de memorie: 128 GB
• Memorie încorporată (ROM): 16 GB
• Gestionare memorie: Alocare dinamică a 

memoriei, Stare memorie
• Memorie utilizator: 11417,6 MB

Confort
• Butoane și controale: Activare/Dezactivare, Taste 

laterale
• Gestionare apeluri: Transmitere apel, Apel blocat, 

Durată apel, Apel în așteptare*, ID apelant*, Apel 
de urgenţă, Microfon silenţios, Apeluri 
nerecepţionate, Apeluri recepţionate

• Ceas/Versiune: Digital, Ceas internaţional, 
Analogic

• Jocuri și aplicaţii: Agendă, Ceas cu alarmă, 
Calculator, Calendar, Cronometru cu 
numărătoare inversă, Vizualizator documente, 
Senzor de mișcare, Mini-aplicaţie, Cronometru, 
Cititor documente, Organizator fișiere, 
Recunoașterea scrisului de mână

• Limbă disponibilă: IU: Engleză, Română, Letonă, 
Bulgară, Estonă, Germană, Lituaniană, Poloneză

• Sistem de operare: Android 6.0
• Gestionare informaţii personale: Fus orar, Agendă 

telefonică inteligentă, Rezervă card SD, Listă de 
sarcini, Ceas internaţional, Notă rapidă

• Personalizare: Imagine descărcabilă, Tonuri de apel 
descărcabile, Tapet, Sonerii, Screensaver

• Navigare ușoară: Panou tactil
• Ușurinţă în utilizare: Lumini intermitente, Mufă 

specială pt. cască, Carduri SIM duale, Mod mâini 
libere, Taste rapide, Mod Avion, Screensaver, Vibra 
Alert

• Introducere text: Scriere intuitivă inteligentă
• Vibraţii
• Controlul volumului

Conectivitate
• Cască: Prin conector jack de 3,5 mm
• Caracteristici modem: GPRS, EDGE, WCDMA, 

LTE, SMS, TD-SCDMA, VoLTE
• PC Link: USB 2.0
• Conexiuni wireless: Wi-Fi, Bluetooth
• Versiune Bluetooth: 4.1
• Profiluri Bluetooth: A2DP, Profil pentru transfer de 

fișiere, A2DP (doar pentru redarea fișierelor MP3), 
BIP, DUN, FTP, MAP, OPP, PBAP

Accesorii
• Pachetul standard include: Încărcător, Cablu de 

date USB, Ghid de iniţiere rapidă (QSG), Protecţie 
pentru ecran, Căști standard, Pin de scoatere, 
Baterie

Alimentare
• Tip de baterie: Litiu-ion
• Durată standby: 545 ore
• Timp de convorbire: 12 ore
• Capacitate baterie: 3000 mAh

Procesor
• Procesor quad core de 1,5 GHz
GPS
• GPS încorporat
• Acceptă A-GPS

Captură video
• Format video: 3GP
• Rezoluţie video: HD, QCIF, VGA
•
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