
 

 

Philips
PhotoFrame

10,2"-es LCD
9,4"-es látóterület
3:2-es képméretarány

10FF2XLE
Minden kép az Ön emlékeit 

hordozza
Luxuskialakítás, kiváló teljesítmény! A korlátozott szériában megjelenő 10FF2XLE 
rendkívül elegáns kialakítása és kivételes kidolgozása nagyméretű digitális fénykép-
megjelenítővel párosul, ez teszi értékes személyes tárggyá és tökéletes ajándékká.

A kiváló fényképekhez illő luxus kialakítás
• Szemgyönyörködtető, kézzel gravírozott virágminta
• A keret speciális anyagai és felületkialakítása kiemelik a fényképek értékét
• A fénykép automatikus tájolása fekvő vagy álló módhoz

Csúcsminőségű kijelző a kiváló képekhez
• Nagy képpontsűrűség az éles és részletgazdag fényképmegjelenítésért
• Lenyűgözően élénk digitális fényképek tökéletes színmegjelenítéssel

A digitális fényképek egyszerű megjelenítése és kezelése
• Albumokat és diabemutatókat hozhat létre, kedve szerint rendezheti képeit
• Akár 1000 fénykép tárolása a belső memóriában
• Forgatás, zoomolás, szélvágás, maszkolás és egyéb effektek
• Diabemutató, kép, indexkép vagy óra megjelenítése

Egyszerű, intuitív működtetés, és nagyszerű kényelem
• Szórakoztató kollázsok – több fotó megjelenítése egy nézetben
• Hálózati váltakozó árammal vagy vezeték nélkül, akkumulátorral működik



 Nagy képpontsűrűségű kijelző
A legjobb, nagy képpontsűrűségű kijelző 
ugyanolyan részletgazdag és színes módon 
jeleníti meg kedvenc fényképeit, mint a jó 
minőségű nyomatok.

Tökéletes digitális színmegjelenítés
A színes kijelző a legjobbat hozza ki 
fényképeiből: élénk, életszerű színek, a 
professzionális, kiváló minőségű fényképekhez 
mérhető minőségben

Automatikus tájolás
Az automatikus fekvő/álló mód felismerése 
speciális érzékelővel történik, mely érzékeli a 
PhotoFrame állását, és minden fényképet az 
ennek megfelelő módon jelenít meg.

Smart Album
A Smart Album segítségével albumokat hozhat 
létre és kezelhet, valamint beállíthatja a 
diabemutatókon használt átmeneti hatásokat.

Intelligens fényképtárolás
Az intelligens fényképtárolás intelligens 
szoftvert használ, amely minimálisra csökkenti 
a tároláshoz szükséges helyet, a 
képmegjelenítés minőségének romlása nélkül.

PhotoEffect Wizard
A PhotoEffect Wizard (Fényképeffekt varázsló) 
könnyen használható funkció a fényképek 
forgatására, zoomolásra, szélvágásra és a 
tónusok fekete-fehér vagy szépia beállítására a 
PhotoFrame alkalmazásban.
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Fénypontok
PhotoFrame
10,2"-es LCD 9,4"-es látóterület, 3:2-es képméretarány



• Támogatott fényképformátum: JPEG-fénykép, •
Kép/Kijelző
• Képméretarány: 3:2
• Fényesség: 200 cd/m²
• Tényleges látóterület: 199,8 x 132,48 mm
• Élettartam, 50% fényerőig: 20000 óra
• Panel felbontás: 800 x 480
• Képpontsűrűség: 91,5 ppi
• Felbontás: látóterületi felbontás: 720 x 480
• megtekintési szögtartomány: C/R > 10 mellett, 

120º (H) / 110º (V)
• Kontrasztarány (tipikus): 300:1

Csatlakoztathatóság
• USB: PC és Mac számítógéphez (USB 2.0)

Médiatárolás
• Beépített memória kapacitása: 128 MB (510–1020 

fényképhez; kb. 26 MB-ot a rendszer foglal le)
• Memóriakártya-típusok: I-es típusú Compact Flash, 

Micro Secure Digital kártya (SD), Multimédia 
kártya, Secure Digital (SD), Secure Digital kártya 
(SDHC), xD kártya, Memory Stick, Memory Stick 
Pro, Memory Stick Duo (adapteren keresztül), MS 
Pro Duo (adapteren keresztül)

Kényelem
• Állítható állvány: Forgatható, Állítható dőlés
• Albumkezelés: Létrehozás, Törlés, Szerkesztés, 

Átnevezés
• Gombok és vezérlőelemek: 2 gomb, 5 állású mini 

botkormány
• Kártyaolvasó: Beépített (2x)
• Csatlakoztatott hordozók állapota: 

Csatlakoztatott adathordozó, Szabad memória
• Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető 

firmware
• Képernyőn megjelenő nyelvek: dán, holland, angol, 

francia, német, olasz, japán, orosz, egyszerűsített 
kínai, spanyol

• Egyéb kényelmi felszerelések: Kensington-zár 
kompatibilitás

• Fényképszerkesztés: Másolás, Szélvágás, Törlés, 
Áthelyezés, Forgatás, Zoom és szélvágás

• Fényképeffektek: Fekete-fehér, Képkeretek, Szépia

Legfeljebb 10 MB-os JPEG-fájlok, 16 megapixelig
• Támogatott elhelyezés: Fekvő, Fénykép 

automatikus tájolása, Álló
• Lejátszási mód: Teljes képernyős böngészés, 

Diavetítés, Indexkép-böngészés
• Plug & Play kompatibilitás: Mac OS X, Windows 

2000/XP vagy újabb verzió, Windows Vista
• Előírt jóváhagyások: BSMI, CCC, CE, C-Tick, FCC, 

GOST, PSB, UL, VCCI
• Képernyő háttérszíne: Fekete, Szürke, Fehér
• Beállítás funkció: Automata be-/kikapcs. 

hétköznap/hétvégén, Be/ki hangjelzés, 
Fényerőbeállítás, Órakijelző engedélyezése/tiltása, 
Esemény-emlékeztető szundítás funkcióval, Nyelv, 
Fényképforrás, Idő és dátum beállítása, Állapot

• Diabemutató kezelése: Diabemutató létrehozása, 
Diabemutató törlése, Diabemutató átnevezése

• Diabemutató beállításai: Kollázs (több képből), 
Véletlenszerű, Sorozatos, Átmeneti hatás

• Rendszer állapota: Akkumulátor töltöttségi szintje, 
Készülékszoftver-verzió, Áramforrás, Szabad 
memória

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: AC/DC adapter, Szoftver-

CD (PC és Mac), Gyors áttekintő útmutató, USB-
kábel, Felhasználói kézikönyv

Méretek
• A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 

299 x 221 x 126 mm
• Hőmérséklettartomány (üzem): 0 °C-tól 45 °C-ig
• Hőmérséklettartomány (tárolás): -20 °C-tól 60 °C-

ig
• Tömeg: 1,37 kg

egyenáram
• Akkumulátor LED jelzés: Töltés - villogás
• Üzemidő akkuval: 1* óra
• Áramfogyasztás: (Bekapcsolt állapot és 

akkumulátortöltés) 7,5 W
• LED állapot-kijelzője: Működés - kék
• Támogatott táplálási üzemmód: Váltakozó árammal 

történő üzemeltetés, Elemes üzemmód
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