
 

 

Philips
PhotoFrame personlig

10,2" LCD
Höjd-/breddförhållande 16:9

10FF3CDW
Dela med dig av dina minnen

Större skärm för bekvämare visning! Visa dina digitalfoton i hög upplösning, perfekt 
digitalfärg och samma fyllighet som i proffsutskrifter på PhotoFrames stora skärm.

Visning av bästa kvalitet för utskriftsliknande bilder
• Hög bildpunktstäthet för skarp och detaljerad fotovisning
• imagen Pro för skarpare och levande färger
• Kasta nytt sken över gamla minnen med RadiantColor

Enkel visning och hantering av dina digitala foton
• Skapa album, bildspel och organisera dina foton
• En ytterligare SD-kortplats för obegränsade minnen
• Ha roligt med Collage Pro: redigera antingen på egen hand eller automatiskt
• Programvara till datorn där du enkelt överför dina foton genom att dra och släppa

Enkel, intuitiv hantering och fantastisk bekvämlighet
• Automatisk orientering för att passa stående eller liggande läge
• Spara energi med automatisk nedtoning när omgivande ljus känns av

Klassisk design: äkta material och fin struktur
• Äkta träpanel av hög kvalitet – design för ditt hem



 Smart Album
I Smart Album skapar du och organiserar dina 
bilder samtidigt som du kan utforma och 
justera bildövergångarna i ditt bildspel.

Obegränsade minnen
Din Philips PhotoFrame levereras med en 
ytterligare SD-kortplats, så att du kan utöka 
lagringsutrymmet och få plats med ännu fler 
minnen – det är praktiskt taget som att ha 
obegränsat utrymme för dina minnen och 
foton! Tack vara Philips Minneskort-hanterare 
kan du enkelt kopiera och klistra in bilder 
mellan alla typer av minneskort.

Automatisk orientering
Via en sensor känns fotoramens läge av och 
varje foto visas automatiskt korrekt i liggande 
eller stående format.

Collage Pro
Tänk tillbaka på hur kul det var att jobba med 
dina foton förut – att klippa och arrangera 
snygga samlingar! Collage Pro är en unik och 
avancerad funktion i Philips digitala 
PhotoFrame. Precis som i andra digitala Philips 
PhotoFrame-enheter med funktionen Collage 
kan du köra bildspel automatiskt (slumpvis 
visning). Med Collage Pro kan du även redigera 
och skapa egna collage. Det är även enkelt att 

skapa collage från olika typer av källor, som 
SD-kort och USB-pennenheter.

Visning med hög bildpunktstäthet
Den allra bästa skärmen med hög 
bildpunktstäthet visar upp dina värdefulla foton 
med samma verklighetstrogna skärpa och 
levande färger som högkvalitativa utskrifter.

imagen Pro
Philips unika bildförbättringsteknik analyserar 
automatiskt dina foton och justerar färger för 
optimal kontrast. imagen Pro ger en mer 
avancerad bildförbättring inklusive de 3 
viktigaste komponenterna från imagen för 
bättre färgåtergivning, färgdjup och smart 
kontrast. Förutom detta ger imagen Pro 
förbättrade hudfärger, skarpare bilder och 
flimmerfri bildvisning vilket är väldigt viktigt för 
stillbilder.

PhotoFrame Manager
Det är enkelt att ansluta din Philips 
PhotoFrame till datorn via USB-kabel. 
PhotoFrame Manager är ett program där du 
enkelt drar och släpper dina foton från datorn 
till din PhotoFrame – det är verkligen så enkelt! 
Dessutom innehåller programmet enkla 
redigeringsverktyg som zoom och beskärning. 
Du kan även förhandsgranska de redigerade 

bilderna innan du överför dem till din 
PhotoFrame.

RadiantColor
RadiantColor är Philips egen teknik för visning 
av små bilder i det optimala höjd-/
breddförhållandet 4:3. Med hjälp av den här 
tekniken dras färgerna i bilder som är mindre 
än helskärmsbilder ut på skärmen och på så 
sätt undviker du svarta fält och får ett 
störningsfritt höjd-/breddförhållande.

Äkta trä av bästa kvalitet
Det finns gott om digitala fotoramar på 
marknaden med tråkig och ful pryldesign. De 
passar inte alls in hemma hos mig. Nu kommer 
Philips med en PhotoFrame där framsidan är i 
äkta trä, mörk espressofärg och hög kvalitet 
som passar perfekt till den minimalistiska 
utformningen av baksidan. Den passar inte bara 
in hemma, utan sätter färg på vilket rum som 
helst!

Smart Power Pro
Smart Power Pro är en sensor som aktiverar 
och avaktiverar PhotoFrame genom att känna 
av omgivande ljusförhållanden och på så sätt 
sparar energi för miljöns skull. Du kan spara 
upp till en tredjedel av energikostnaden för din 
PhotoFrame, och det bästa är att allt sker 
automatiskt!
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Bild/visning
• Synfältsvinkel: vid C/R > 10, 120º (H)/110º (V)
• Livslängd till 50 % ljusstyrka: 20 000 tim
• Bildförhållande: 16:9
• Skärmupplösning: 800 x 480
• Ljusstyrka: 250 cd/m²
• Kontrastförhållande (medel): 300:1

Anslutningar
• USB: USB 2.0-värd, USB 2.0-slav

Lagring
• Minneskortstyper: Compact Flash typ I, Secure 

Digital (SD), Secure Digital (SDHC), 
Multimediakort, xD-kort, Memory Stick™, 
Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory 
Stick Pro Duo

• Inbyggd minneskapacitet: 128 MB (för 510 - 1 020 
foton, cirka 26 MB används av systemet)

• USB: USB-flashminne

Bekvämlighet
• Kortläsare: Inbyggd (3x)
• Bildformat som kan användas: JPEG-foton, Upp till 

10 MB JPEG-filer, Upp till 20 megapixel
• Placeringar som kan användas: Liggande, 

Automatisk fotoorientering, Stående
• Knappar och kontroller: 3 knappar, 4-vägs 

navigeringsknapp & inmatning
• Uppspelningsläge: Bläddra i helskärm, Bildspel, 

Bläddra bland miniatyrbilder
• Hantera album: Skapa, Radera, Redigera, Byta 

namn
• Fotoredigering: Kopiera, Radera, Rotera, Zooma 

och beskär
• Fotoeffekter: Svartvit, Bildrutor, Sepia, Strålande 

färger
• Hantera bildspel: Skapa bildspel, Radera bildspel, 

Byt namn på bildspel
• Bildspelsinställning: Collage (flera bilder), Slumpvis, 

I följd, Överföringseffekt
• Skärmbakgrund: Svart, Grå, Vit, Automatisk 

anpassning
• Konfigurera funktion: Pipljud på/av, Justering av 

ljusstyrka, Aktivera/avaktivera klocka, Påminnelse 
för händelse, insomn.funkt., Språk, Fotokälla, Ställ 
in tid och datum, Status, Automatisk på/av, Bildspel

• Systemstatus: Programvaruversion, Återstående 
minne

• Status för anslutet medium: Anslutet medium, 
Återstående minne

• Plug & Play-kompatibel: Mac OS X, Windows 2000/
XP eller senare, Windows Vista

• Myndighetsgodkännande: BSMI, CCC, CE, C-Tick, 
FCC, GOST, PSB, Schweiz, UL/cUL

• Annan bekvämlighet: Fungerar med Kensington-lås
• OSD-språk (On-screen Display): Danska, 

Nederländska, Engelska, Franska, Tyska, Italienska, 
Ryska, kinesiska (förenklad), Spanska

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Nätadapter, 

Snabbstartguide, USB-kabel, CD-ROM med 
program + användarhandbok, Ställning

Mått
• Apparatstorlek med stativ (B x H x D): 

284,6 x 195,1 x 35,4 mm
• Vikt: 0,718 kg
• Temperaturintervall (drift): 0 °C till 40 °C
• Temperaturintervall (förvaring): -10 °C till 60 °C

Effekt
• Strömförbrukning: Systemet på 5,43 W
• Energiläge som kan användas: Nätdriven

Yttre kartong
• GTIN: 1 87 12581 41257 6
• Antal konsumentförpackningar: 2
• Bruttovikt: 4,3858 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 36,1 x 26,3 x 25,4 cm
• Nettovikt: 2,2868 kg
• Taravikt: 2,099 kg

Förpackningens mått
• EAN: 87 12581 41257 9
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• Förpackningens mått (B x H x D): 

34 x 24,2 x 10,9 cm
• Bruttovikt: 1,88 kg
• Nettovikt: 1,1434 kg
• Taravikt: 0,7366 kg
•
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