
 

 

Philips
PhotoFrame

LCD de 10,2"
zonă de vizualizare 9,4"
raport de afișare 3:2

10FF2CMI
Fiecare fotografie spune 

povestea voastră
Un ecran mai mare pentru o vizibilitate mai bună! Afişaţi-vă fotografiile digitale cu o 
densitate de pixeli ridicată, culori digitale perfecte şi toată bogăţia imprimărilor 
profesionale pe ecranul mare al ramei PhotoFrame 10FF2CMI.

Afișare excelentă a fotografiilor, la nivel de tipărire
• O densitate ridicată a pixelilor pentru fotografii clare, de mare fidelitate
• Culori digitale perfecte pentru afișarea extraordinară a fotografiilor

Design de lux, pentru a vă pune în valoare fotografiile
• Materialele și finisajele rafinate pun în valoare fotografiile dumneavoastră
• Orientare automată a fotografiilor pentru adaptarea modurilor portret și peisaj

Afișare și administrare facilă a fotografiilor digitale
• Redaţi prezentări, fotografii individuale, miniaturi sau afișaţi ceasul
• Creează albume și prezentări de diapozitive și vă gestionează fotografiile
• Stocaţi până la 1000 de fotografii în memoria internă
• Rotește, mărește, decupează, suprapune și adaugă efecte la fotografiile dumneavoastră

Operare simplă și intuitivă
• Distraţi-vă cu colegii: afișaţi mai multe fotografii într-o vizualizare
• Copiaţi fotografii între carduri foto pentru a obţine mai mult spaţiu
• Funcţionează cu curent alternativ sau cu acumulatorul încorporat



 Ecran cu densitate ridicată a pixelilor
Cel mai bun ecran cu densitate ridicată afișează 
fotografiile dumneavoastră preţioase cu aceleași 
detalii bogate și culori vibrante din lumea reală, 
precum fotografiile tipărite la calitate ridicată.

Culori digitale perfecte
Afișajul full color scoate în evidenţă calitatea 
fotografiilor utilizând culori vibrante și realiste prin 
afișarea întregii palete de culori prezente în 
fotografiile tipărite profesional.

Orientare automată
Recunoașterea automată a modului peisaj sau 
portret implică existenţa unui senzor care 
recunoaște orientarea PhotoFrame și afișează fiecare 
fotografie în poziţia corectă.

Smart Album
Smart Album vă permite să creaţi și să gestionaţi 
albume și să setaţi și să reglaţi efecte de tranziţie 
pentru prezentările de diapozitive cu fotografii.

Stocare inteligentă a fotografiilor
Funcţia de stocare inteligentă a fotografiile se 
bazează pe software-ul inteligent care minimizează 
spaţiul de stocare necesar fără a compromite 
calitatea afișării fotografiilor.

PhotoEffect Wizard
PhotoEffect Wizard este o funcţie ușor de folosit, 
care permite rotirea, mărirea, decuparea și chiar 
ajustarea tonurilor de culoare din fotografii la alb-
negru sau sepia direct în PhotoFrame.
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Repere
•

Imagine/Ecran
• Zonă vizualizare efectivă: 199,8 x 132,48 mm
• Rezoluţie: rezoluţia zonei de vizualizare: 720 x 480
• Unghi de vizionare: la C/R > 10, 120º (H) / 110º (V)
• Luminozitate cu 50% mai mare: 20000 oră
• Luminozitate: 200 cd/m²
• Raport lungime/lăţime: 3:2
• Rezoluţie panou: 800 x 480
• Densitate de pixeli: 91,5 ppi
• Raport contrast (uzual): 300:1

Conectivitate
• USB: La PC/Mac (USB 2.0)

Medii de stocare
• Tipuri de carduri de memorie: Compact Flash I, 

Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Card 
multimedia, Card xD, Memory Stick, Memory Stick 
Pro, Micro Secure Digital (SD), Memory Stick Duo 
(prin adaptor), MS Pro Duo (prin adaptor)

• Capacitate memorie încorporată: 128 MB (pentru 
510-1020 de fotografii, utilizare sistem 
aproximativă 26 MB)

Comoditate
• Cititor de carduri: Încorporat (2x)
• Format foto acceptat: Fotografie JPEG, Fișiere 

JPEG de până la 10 MB, Până la 16 megapixeli
• Plasare acceptată: Peisaj, Orientare automată a 

fotografiei, Portret
• Butoane și controale: 2 butoane, Mini-joystick cu 5 

direcţii
• Mod Redare: Parcurgere pe tot ecranul, 

Prezentare, Parcurgere pictograme
• Administrare album: Creare, Ștergere, Editare, 

Redenumire
• Editare foto: Copiere, Decupare, Ștergere, Mutare, 

Rotire, Zoom și decupare
• Efecte fotografii: Alb-negru, Rame, Sepia
• Administrare diapozitive: Creare prezentare de 

diapozitive, Ștergere prezentare de diapozitive, 
Redenumire prezentare de diapozitive

• Setare diapozitive: Colaj (mai multe imagini), 

Aleator, Secvenţial, Efect de tranziţie
• Fundal ecran: Negru, Gri, Alb
• Setare funcţie: Pornire/oprire aut. zile lucr./

weekend, Activare/Dezactivare sonerie, Reglare 
luminozitate, Activare/Dezactivare afișare ceas, 
Memento evenimente cu alarmă, Limbă, Sursă foto, 
Setare a orei și a datei, Stare

• Stare sistem: Nivel baterie, Versiune firmware, 
Sursă de alimentare, Memorie rămasă

• Stare mediu de stocare conectat: Suport media 
conectat, Memorie rămasă

• Compatibilitate Plug & Play: Mac OS X, Windows 
2000/XP sau versiuni ulterioare, Windows Vista

• Reglementări și standarde: BSMI, CCC, CE, C-Tick, 
FCC, GOST, PSB, UL, VCCI

• Stativ ajustabil: Rotativ, Reglare prin înclinare
• Alte avantaje: Blocare Kensington compatibilă
• Posibilitate de upgrade a firmware-ului: Firmware 

actualizabil prin USB
• Limbi OSD: Daneză, Olandeză, Engleză, Franceză, 

Germană, Italiană, Japonia, Rusă, Chineză 
simplificată, Spaniolă

Accesorii
• Accesorii incluse: Adaptor CA/CC, CD cu 

software PC/Mac, Ghid de iniţiere rapidă, Cablu 
USB, Manual de utilizare

Dimensiuni
• Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 

299 x 221 x 126 mm
• Greutate: 1,37 kg
• Interval temperatură (operare): între 0°C și 45°C
• Interval temperatură (stocare): între -20° și 60° C

Alimentare
• Consum: (Sistemul este pornit și bateria se încarcă) 

7,5 W
• Durată de funcţionare cu baterii: 1* oră
• LED indicator pentru baterie: Încărcare - Clipește
• LED indicator funcţionare: Operare - Albastru
• Mod Alimentare acceptat: Alimentare CA, 

Alimentare cu baterii
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