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Podeľte sa o spomienky

Väčšia obrazovka pre vyššie pohodlie zobrazovania! Zobrazovanie digitálnych fotografií v 
kvalite s vyššou hustotou pixelov, v dokonalých digitálnych a sýtych farbách 
profesionálnych výtlačkov na veľkej obrazovke fotografického rámika.

Displej prvotriednej kvality pre obrázky tlačovej kvality
• Vysoká hustota pixelov pre ostré a detailné zobrazovanie fotografií
• imagen Pro pre ostrejšie a sýtejšie farby
• Pridajte nový vzhľad starým spomienkam s technológiou RadiantColor

Ľahko zobrazte a spravujte vaše digitálne fotografie
• Vytvorte albumy, prezentácie a spravujte svoje fotografie
• Dodatočný priečinok pre kartu SD pre neobmedzené spomienky
• Zabavte sa s Collage Pro: automaticky alebo to upravte po svojom
• Jednoduchý počítačový softvér typu Drag and Drop na prenos vašich fotografií

Jednoduchá intuitívna prevádzka a vynikajúce pohodlie
• Autom. orientácia fotografií, aby boli vhodné pre režim na výšku a na šírku
• Úspora energie cez automatické stlmenie prostredníctvom detekcie okolitého osvetlenia

Klasický dizajn: skutočné materiály a jemná textúra
• Predná strana zo skutočného dreva s jemnými vláknami - navrhnuté pre váš domov
 



 Smart Album
Smart Album vám umožní vytvoriť a zdieľať 
albumy, ako aj nastaviť a upraviť efekty 
prechodu pri vašich prezentáciách fotografií.

Neobmedzené spomienky
Váš fotografický rámik značky Philips sa dodáva 
s dodatočným priečinkom pre kartu SD, ktorý 
vám umožňuje rozšíriť úložný priestor na 
fotografickom rámiku, čo zabezpečí mnoho 
miesta pre všetky vaše spomienky - je to, ako 
keby ste mali doslovne neobmedzený priestor 
pre svoje spomienky a fotografie! A vďaka 
správcovi pamäťových kariet môžete 
jednoducho kopírovať a priliepať obrázky 
medzi všetkými typmi vašich pamäťových 
kariet.

Automatická orientácia
Automatické rozpoznávanie umiestnenia na 
šírku/výšku používa snímač, ktorý rozpoznáva 
otočenie fotografického rámčeka a zobrazuje 
každú fotografiu v jej správnom režime.

Collage Pro
Pamätáte si na zábavu, ktorú ste zažili, keď ste 
pracovali so svojimi fotografiami v minulosti – 
ako napríklad ich orezávanie a vytváranie 
pekných zbierok! Collage Pro je jedinečná a 
pokročilá funkcia, ktorú poskytuje digitálny 
fotografický rámik značky Philips. Rovnako ako 
u ostatných digitálnych fotografických 
rámikoch značky Philips, aj s funkciou koláže 
môžete automaticky spúšťať prezentácie 
koláží (náhodné zobrazenie). Pomocou Collage 

Pro môžete tiež sami upravovať a vytvárať 
koláže. Koláž môžete tiež jednoducho vytvoriť 
aj z viacerých zdrojov, ako napríklad karty SD 
alebo prenosného USB kľúča.

Displej s vysokou hustotou pixelov
Najlepšia obrazovka s vysokou hustotou 
zobrazí vaše cenné fotografie s rovnakým 
bohatým „realistickým“ detailom a sýtymi 
farbami ako vysokokvalitné výtlačky.

imagen Pro
Jedinečná technológia zdokonalenia imagen od 
spoločnosti Philips automaticky analyzuje vaše 
fotografie, aby upravila farbu a nastavila 
optimálny kontrast. imagen Pro predstavuje 
pokročilejšie zdokonalenie obrazu, ktoré 
zahŕňa 3 základné prvky z imagen, aby 
dosahovala lepšiu presnosť farieb, hĺbku farieb 
a inteligentný kontrast. Okrem toho imagen 
Pro ponúka zdokonalenú farbu pokožky, 
ostrejšie obrázky a sledovanie fotografií bez 
kmitania, čo je veľmi dôležité pri statických 
záberoch.

PhotoFrame Manager
Svoj fotografický rámik Philips môžete 
jednoducho pripojiť k počítaču 
prostredníctvom kábla USB. Softvér 
PhotoFrame Manager predstavuje jednoduchý 
softvérový nástroj typu Drag and Drop, ktorý 
vám umožňuje jednoducho potiahnuť a pustiť 
svoje fotografie z počítača do fotografického 
rámika - je to skutočne tak jednoduché! 
Okrem toho softvér umožňuje jednoduchú 

úpravu, ako napríklad priblíženie a orezanie. 
Dokonca môžete zobraziť ukážku toho, čo ste 
upravili skôr, ako to prenesiete do 
fotografického rámika.

RadiantColor
RadiantColor je exkluzívna technológia 
spoločnosti Philips na zobrazenie menších 
fotografií v optimálnom pomere strán 4:3 tým, 
že rozšíri farby na okraji fotografií, ktoré 
nepokrývajú celú obrazovku, až po okraj 
obrazovky, čím odstráni čierne okraje a 
skreslenie spôsobené pomerom strán.

Skutočné drevo s jemnými vláknami
Na trhu je množstvo digitálnych fotografických 
rámikov s nevhodným dizajnom. Vôbec sa 
nehodia do interiéru vašej domácnosti. Teraz 
spoločnosť Philips prichádza s fotografickým 
rámikom s prednou stranou zo skutočného 
dreva tmavej espressovej farby a jemnými 
vláknami, ktorá perfektne dopĺňa jednoduchý a 
čistý dizajn zadného krytu. Nielenže sa hodí k 
dekorácii vašej domácnosti, ale tiež rozjasní 
každú miestnosť!

Smart Power Pro
Smart Power Pro predstavuje snímač, ktorý 
zapne a vypne fotografický rámik pomocou 
detekcie okolitého osvetlenia, čím obmedzí 
spotrebu energie s ohľadom na životné 
prostredie. Ušetrí sa tak až jedna tretina 
výdavkov za energiu pre váš fotografický rámik. 
A najlepšie na tom je, že sa to všetko vykonáva 
automaticky!
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Obraz/Displej
• Uhol zobrazenia: pri C/R > 10, 120º (H) / 110º (V)
• Životnosť, do 50 % jasu: 20 000 hod
• Pomer strán: 16:9
• Rozlíšenie panela: 800 x 480
• Svetlosť: 250 cd/m²
• Pomer kontrastu (typický): 300:1

Pripojiteľnosť
• USB: Rozhranie USB 2.0 Host, Rozhranie USB 2.0 

Slave

Pamäťové médium
• Typy pamäťových kariet: Compact Flash typ I, 

Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), 
Multimedia Card, Karta xD, Memory Stick, 
Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory 
Stick Pro Duo

• Kapacita pamäte: 128 MB (pre 510 až 1020 
fotografií, približne 26 MB použije systém)

• USB: USB jednotka Flash

Vybavenie a vlastnosti
• Čítačka kariet: Vstavané (3 x)
• Podporovaný formát fotografií: Fotografia JPEG, Až 

10 MB súbory JPEG, Až 20 megapixelov
• Podporované umiestnenie: Na šírku, Automatické 

otočenie fotografie, Na výšku
• Tlačidlá a ovládanie: 3 tlačidlá, 4-smerné navigačné 

tlačidlo a enter
• Režim prehrávania: Prezeranie na celej obrazovke, 

Prezentácia, Prezeranie miniatúr
• Správa albumu: Vytvoriť, Odstrániť, Upraviť, 

Premenovať
• Úprava fotografie: Skopírovať, Odstrániť, 

Rotovanie, Zoom a orezanie
• Fotografické efekty: Čiernobielo, Snímky, Sépia, 

Žiarivé farby
• Správa prezentácie: Vytvoriť prezentáciu, 

Odstrániť prezentáciu, Premenovať prezentáciu
• Nastavenie prezentácie: Koláž (viacero obrázkov), 

Náhodné, Postupné, Prechodový efekt
• Pozadie obrazovky: Čierna, Sivá, Biela, 

Automatické prispôsobenie
• Funkcia nastavenia: Zap./vyp. pípania, Nastavenie 

jasu, Zapnutie/vypnutie zobrazovania hodín, 
Pripomienkovač udalostí s režimom spánok, Jazyk, 

Zdroj fotografií, Nastaviť dátum a čas, Stav, 
Automatické zap./vyp., Prezentácia

• Stav systému: Verzia firmvéru, Zostávajúca pamäť
• Stav pripojených médií: Pripojené médiá, 

Zostávajúca pamäť
• Kompatibilita s Plug & Play: Mac OS X, Windows 

2000/XP alebo novší, Windows Vista
• Regulačné schválenia: BSMI, CCC, CE, C-Tick, 

FCC, GOST, PSB, Švajčiarsko, UL/cUL
• Ďalšia užitočná funkcia: Kompatibilné s Kensington 

uzamknutím
• Jazyky ponuky na obrazovke: Dánčina, Holandčina, 

Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, 
Ruština, Zjednodušená čínština, Španielčina

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Adaptér AC/DC, Stručná 

príručka spustenia, USB kábel, Disk CD-ROM so 
softvérom + manuál, Stojan

Rozmery
• Rozmery zariadenia so stojanom (Š x V x H): 

284,6 x 195,1 x 35,4 mm
• Hmotnosť: 0,718 kg
• Rozsah teploty (prevádzkový): 0 °C až 40 °C
• Rozsah teploty (uskladnenia): -10 °C až 60 °C

Príkon
• Spotreba energie: Systém zapnutý 5,43 W
• Podporovaný režim napájania: Napájanie zo siete

Vonkajšia lepenka
• GTIN: 1 87 12581 41257 6
• Počet spotrebiteľských balení: 2
• Hmotnosť brutto: 4,3858 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 36,1 x 26,3 x 25 4 cm
• Čistá hmotnosť: 2,2868 kg
• Hmotnosť obalu: 2,099 kg

Rozmery balenia
• EAN: 87 12581 41257 9
• Počet zabalených produktov: 1
• Typ balenia: Lepenka
• Rozmery balenia (Š x V x H): 34 x 24,2 x 10 9 cm
• Hmotnosť brutto: 1 88 kg
• Čistá hmotnosť: 1,1434 kg
• Hmotnosť obalu: 0,7366 kg
•
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