
 

 

Philips
Fotoğraf Çerçevesi

10,2 inç LCD
9,4 inç g. alanı
3:2 en boy oranı

10FF2CME
Her fotoğraf bir hikaye anlatır

Daha rahat görüntüleme için daha geniş ekran! Fotoğraflarınızı, yüksek piksel yoğunluğu 
kalitesinde, mükemmel renklerle ve PhotoFrame 10FF2CME’nin geniş ekranında 
profesyonel baskıların tüm zenginliğiyle gösterin.

Baskı kalitesinde görüntüler için en yüksek kalitede ekran
• Keskin ve detaylı fotoğraf görüntüleme için yüksek piksel yoğunluğu
• Zengin ve șașırtıcı fotoğraf görüntüleri için mükemmel dijital renkler

Fotoğraflarınızı tamamlayacak lüks tasarım
• Fotoğraflarınızın değerini artıran zarif malzeme ve kaplama
• Dikey veya yatay modlara uyarlama için otomatik fotoğraf yönlendirme

Dijital fotoğraflarınızı kolayca görüntüleyin ve yönetin
• Slayt gösterileri, tekli fotoğraf, küçük resimler veya saati görüntüleyin
• Albümler, slayt gösterileri olușturun ve fotoğraflarınızı düzenleyin
• Dahili hafızada 1000'e kadar fotoğraf saklayın
• Fotoğrafları döndürün, zoom yapın, kırpın, maskeleyin ve efekt ekleyin

Kolay, duyarlı kullanım ve mükemmel rahatlık
• Kolajlar ile eğlenin: tek görünümde birden fazla fotoğraf görüntüleyin
• Ekstra saklama için fotoğrafları hafıza kartlarına kopyalayın
• AC güçte ya da șarj edilebilir pille kablosuz olarak çalıștırın



 Yüksek Piksel Yoğunluğuna Sahip Ekran
Yüksek yoğunluklu ekran değerli fotoğraflarınızı 
yüksek kaliteli baskılarda olduğu gibi 'gerçek yașamda' 
karșılașabileceğiniz zengin detaylar ve canlı renklerle 
görüntüler.

Mükemmel dijital renkler
Tam renkli ekran, profesyonel fotoğraf baskılarındaki 
renk aralığını kullanarak canlı ve gerçek renkler 
sayesinde fotoğraflarınızın tüm güzelliğini ortaya 
çıkarır.

Otomatik yönlendirme
Otomatik yatay/dikey algılama, PhotoFrame yönünü 
algılayan bir sensör içerir ve her fotoğrafı kendi 
doğru modunda görüntüler.

Akıllı Albüm
Akıllı Albüm fotoğraf slaytı gösterilerinizin geçiș 
efektlerini belirleyip ayarlamanızı sağlamanın yanı sıra 
albümler olușturup düzenlemenize de olanak verir.

Smart fotoğraf saklama
Smart fotoğraf saklama, fotoğraf görüntüleme 
kalitesinden ödün vermeden, gerekli saklama alanını 
en aza indiren akıllı yazılım kullanır.

PhotoEffect Sihirbazı
PhotoEffect Sihirbazı, doğrudan PhotoFrame 
üzerinden fotoğraflarınızı döndürmenize, 
yakınlaștırmanıza, kırpmanıza ve hatta fotoğrafın renk 
tonlarını siyah - beyaza veya sepyaya dönüștürmenize 
olanak sağlayan, kullanımı kolay bir özelliktir.
10FF2CME/00

Özellikler
•

Görüntü/Ekran
• Etkin izleme alanı: 199,8 x 132,48 mm
• Çözünürlük: görüntüleme alanı çözünürlüğü: 720 x 

480
• İzleme açısı: C/R > 10 ise, 120º (Y) / 110º (D)
• %50 parlaklığa kadar kullanım ömrü: 20000 sa
• Parlaklık: 200 cd/m²
• En-boy oranı: 3:2
• Panel çözünürlüğü: 800x480
• Piksel yoğunluğu: 91,5 ppi
• Kontrast oranı (tipik): 300:1

Bağlanılabilirlik
• USB: PC/Mac (USB 2.0)

Depolama Ortamı
• Hafıza Kartı Türleri: Compact Flash tip I, Secure 

Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedya 
Kartı, xD kartı, Memory Stick, Memory Stick Pro, 
Memory Stick Duo (adaptör ile), MS Pro Duo 
(adaptör ile), Mikro Secure Digital (SD)

• Dahili bellek kapasitesi: 128MB (510-1020 fotoğraf 
için, yaklașık 26MB sistem tarafından kullanılır)

Kullanılabilirlik
• Kart Okuyucu: Dahili (2x)
• Fotoğraf formatı desteklenir: JPEG fotoğraf, 

10MB'a kadar JPEG dosyaları, 16 Megapiksel'e 
kadar

• Yerleștirme desteklenir: Yatay, Otomatik fotoğraf 
yönlendirme, Dikey

• Düğmeler ve kontroller: 2 düğme, 5 yönlü mini 
kumanda kolu

• Çalma modu: Tam ekran gözatma, Slayt Gösterisi, 
Küçük resimlerle gözatma

• Albüm yönetimi: Oluștur, Sil, Düzenle, Yeniden 
Adlandır

• Fotoğraf düzenleme: Kopyala, Kırp, Sil, Tașı, 
Döndürme, Büyütme ve kırpma

• Fotoğraf efektleri: Siyah - Beyaz, Çerçeveler, Sepya
• Slayt gösterisi yönetimi: Slayt gösterisi oluștur, 

Slayt gösterisini sil, Slayt gösterisini yeniden 
adlandır

• Slayt gösterisi ayarı: Kolaj (birden çok resim), 
Rastgele, Sıralı, Geçiș etkisi

• Ekran arka planı: Siyah, Gri, Beyaz
• Kurulum fonksiyonu: Hafta içi/hafta sonu otomatik 

açma/kapama, Sesli açma/kapama, Parlaklık ayarı, 
Saat görünümünü açma/kapama, Ertelemeli 
hatırlatıcı, Dil, Fotoğraf kaynağı, Saat ve tarih 
ayarlama, Durum

• Sistem durumu: Pil seviyesi, Bellenim sürümü, Güç 
kaynağı, Kalan hafıza

• Bağlı medya durumu: Bağlı medya, Kalan hafıza
• Tak ve Çalıștır Uyumluluğu: Mac OS X, Windows 

2000/XP veya üzeri, Windows Vista
• Yasal Onaylar: BSMI, CCC, CE, C-Tick, FCC, 

GOST, PSB, UL, VCCI
• Ayarlanabilir stand: Döner, Eğimi ayarlanabilir
• Diğer kolaylıklar: Kensington kilit uyumlu
• Yükseltilebilir bellenim: USB yoluyla yükseltilebilir 

bellenim
• Ekran Üstü Gösterim (OSD) dilleri: Danca, 

Felemenkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, 
İtalyanca, Japonca, Rusça, Basitleștirilmiș Çince, 
İspanyolca

Aksesuarlar
• Birlikte Verilen Aksesuarlar: AC-DC Adaptörü, 

PC/Mac yazılım CD'si, Hızlı bașlangıç kılavuzu, USB 
kablosu, Kullanım Kılavuzu

Boyutlar
• Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 

299 x 221 x 126 mm
• Ağırlık: 1,37 kg
• Sıcaklık aralığı (çalıșma): 0°C - 45°C
• Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 60°C

Güç
• Güç tüketimi: (Sistem açık ve pil șarj ediliyor) 

7,5 W
• Pilin çalıștırma süresi: 1* sa
• Pil LED Göstergesi: Șarj Ediyor - Yanıp Sönüyor
• Güç LED göstergesi: Çalıșma - Mavi
• Güç modu desteklenir: AC güç, Pille çalıșır
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