
 

 

Philips
PhotoFrame

25,9 cm (10,2") LCD
Beeldverhouding van 16:9
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Deel uw herinneringen

Een groter scherm voor meer kijkcomfort! Bekijk uw digitale foto's in een hoge 
pixeldichtheid, perfecte digitale kleuren en met alle rijke eigenschappen van professionele 
afdrukken op het grote scherm van het PhotoFrame.

Scherm voor foto's van kwaliteit
• Hoge pixeldichtheid voor een scherpe en gedetailleerde fotoweergave
• imagen Pro voor scherpe, levendige en natuurlijke huidskleuren
• Voeg een nieuwe glans toe aan oude herinneringen met RadiantColor

Eenvoudig uw digitale foto's weergeven en beheren
• Maak albums en diapresentaties, en beheer uw foto's
• Extra SD-kaartsleuf om al uw herinneringen te kunnen bewaren
• Leef u uit met Collage Pro: maak automatisch collages of bewerk ze zelf
• Gebruiksvriendelijke PC-software om uw foto's over te brengen door middel van slepen en 

neerzetten

Eenvoudige intuïtieve bediening en ongelooflijk gebruiksgemak
• Automatische foto-oriëntatie om staande of liggende modi te selecteren
• Stroom besparen met een automatische dimmer die omgevingslicht detecteert

Klassiek ontwerp uit authentieke materialen met gladde afwerking
• Voorzijde van echt geborsteld aluminium, past perfect in uw interieur



 Scherm met hoge pixeldichtheid
Het allerbeste scherm met een hoge dichtheid 
zorgt ervoor dat uw mooie foto's voor 
jaloerse blikken zorgen. Zij worden namelijk 
met dezelfde natuurgetrouwe details en 
levendige kleuren weergegeven als 
hoogwaardige afdrukken.

Smart Album
Met Smart Album kunt u albums maken en 
beheren. Tevens kunt u overgangseffecten 
instellen op uw fotopresentatie en deze 
effecten aanpassen.

Onbeperkt herinneringen ophalen
Uw Philips PhotoFrame is uitgerust met een 
extra SD-kaartsleuf, zodat u de opslagruimte 
op uw PhotoFrame flink kunt uitbreiden om al 
uw herinneringen te kunnen bewaren. 
Hierdoor beschikt u over een nagenoeg 
onbeperkte opslagcapaciteit om uw dierbare 
momenten en andere foto's te herbergen. En 
dankzij de Memory Card Manager van Philips 
kunt u gemakkelijk foto's kopiëren van en naar 
de verschillende soorten geheugenkaarten.

Automatische oriëntatie
Automatische herkenning van staande/liggende 
foto's heeft een sensor die de oriëntatie van 
PhotoFrame herkent en elke foto op de juiste 
wijze weergeeft.

Collage Pro
Herinnert u zich nog hoeveel plezier u vroeger 
had als u met uw foto's bezig was door er leuke 
collages van te maken? Collage Pro is een 
unieke en geavanceerde functie van het digitale 

Philips PhotoFrame. Net als met andere 
digitale Philips PhotoFrames met een functie 
voor het maken van collages, kunt u 
automatisch diapresentaties weergeven van uw 
collages (willekeurige weergave). Met Collage 
Pro kunt u ook zelf collages maken en 
bewerken. U kunt ook gemakkelijk een collage 
maken van meerdere bronnen, zoals een SD-
kaart of USB-stick.

imagen Pro voor levendige kleuren
De unieke imagen-
fotoverbeteringstechnologie van Philips 
analyseert uw foto's automatisch om de 
kleuren te verbeteren en aan te passen voor 
een optimaal contrast. imagen Pro biedt een 
nog geavanceerdere fotoverbetering en 
combineert de 3 essentiële elementen van 
imagen om de kleuren nauwkeuriger weer te 
geven, de kleurdiepte te optimaliseren en het 
contrast dynamisch te verbeteren. Bovendien 
zorgt imagen Pro voor natuurlijkere 
huidskleuren, scherpere beelden en een 
trillingsvrije weergave van foto's, wat erg 
belangrijk is voor stilstaande beelden.

PhotoFrame Manager
U kunt uw Philips PhotoFrame gemakkelijk 
aansluiten op uw computer met een USB-
kabel. De PhotoFrame Manager is 
gebruiksvriendelijke software met een 
sleepfunctie waarmee u uw foto's gemakkelijk 
van uw computer naar uw PhotoFrame kunt 
verslepen. Het is echt eenvoudig! Bovendien 
kunt u met de software uw foto's gemakkelijk 
bewerken door in of uit te zoomen of de foto's 
bij te snijden. U kunt de bewerkingen die u 

hebt uitgevoerd zelfs eerst bekijken voordat u 
de foto's overbrengt naar uw PhotoFrame.

RadiantColor
RadiantColor is een exclusieve technologie van 
Philips voor het weergeven van kleinere foto's 
in de optimale beeldverhouding van 4:3 door 
de kleuren door te laten lopen van de randjes 
van een foto (die net geen volledig scherm vult) 
naar de zijden van het scherm, waardoor 
zwarte balken en vervorming van het 
beeldformaat worden voorkomen.

Geborsteld aluminium ontwerp
Heel wat digitale fotolijsten op de markt 
hebben helaas een niet al te stijlvolle 
vormgeving en zien eruit als een gadget. Het 
gevolg is dat ze erg uit de toon vallen in uw 
interieur. Philips biedt echter een PhotoFrame 
met een voorzijde van echt geborsteld 
aluminium met een gladde afwerking. Het 
aluminium past perfect bij het sobere en fraaie 
ontwerp van de achterzijde. Het komt 
uitstekend tot zijn recht in uw interieur en 
vormt een verrijking voor elke ruimte!

Smart Power Pro
Smart Power Pro is een sensor die de 
lichtomstandigheden in de omgeving 
registreert en op basis hiervan het PhotoFrame 
automatisch in- en uitschakelt. Zo wordt uit 
zorg voor het milieu minder energie verbruikt 
en bespaart u bovendien tot één derde van de 
energiekosten van uw PhotoFrame. En wat dit 
nog fantastischer maakt, is dat het allemaal 
automatisch gebeurt!
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Beeld/scherm
• Kijkhoek: bij C/R > 10, 120º (H)/110º (V)
• Tot 50% helderheid tijdens levensduur: 20.000 u
• Beeldformaat: 16:9
• Schermresolutie: 800 x 480
• Helderheid: 250 cd/m²
• Contrastverhouding (normaal): 300:1

Connectiviteit
• USB: USB 2.0-host, USB 2.0-slave

Opslagmedia
• Geheugenkaarttypen: Compact Flash type I, Secure 

Digital (SD), Secure Digital (SDHC), 
Multimediakaart, xD-kaart, Memory Stick, Memory 
Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro 
Duo

• Capaciteit ingebouwd geheugen: 128 MB (voor 510 
tot 1020 foto's, ongeveer 26 MB wordt gebruikt 
door het systeem)

• USB: USB Flash Drive

Gemak
• Kaartlezer: Ingebouwd (3x)
• Ondersteuning fotoformaat: JPEG-foto, Maximaal 

10 MB JPEG-bestanden, Maximaal 20 megapixels
• Plaatsing: Horizontaal, Automatische oriëntatie bij 

foto's, Verticaal
• Knoppen en bedieningselementen: 3 knoppen, 

Vierrichtingsnavigatietoets en Enter-toets
• Afspeelmodus: Bladeren in volledige weergave, 

Diapresentatie, Bladeren met (touchscreen-
)icoontjes

• Albumbeheer: Creëren, Verwijderen, Bewerken, 
Hernoemen

• Foto bewerken: Kopiëren, Verwijderen, Roteren, 
Zoomen en bijsnijden

• Foto-effecten: Zwart-wit, Frames, Sepia, 
Schitterende kleuren

• Diapresentatiebeheer: Diapresentatie maken, 
Diapresentatie verwijderen, Diapresentatie 
hernoemen

• Instelling voor diapresentatie: Collage (meerdere 
foto's), Willekeurig, Opeenvolgend, 
Overgangseffect

• Schermachtergrond: Zwart, Grijs, Wit, 
Automatisch instelbaar

• Installatiefunctie: Geluid aan/uit, 
Helderheidsaanpassing, Weergave van klok 
inschakelen/uitschakelen, Herinnering voor events 
met snoozer, Taal, Fotobron, Tijd en datum 

instellen, Status, Automatisch aan/uit, 
Diapresentatie

• Status van systeem: Firmwareversie, Resterend 
geheugen

• Status van aangesloten media: Aangesloten media, 
Resterend geheugen

• Plug & Play-compatibiliteit: Mac OS X, Windows 
2000/XP of hoger, Windows Vista

• Officiële goedkeuringen: BSMI, CCC, CE, C-Tick, 
FCC, GOST, PSB, Zwitserland, UL/cUL

• Andere handige opties: Geschikt voor Kensington-
slot

• Taalversies in beeldschermmenu: Deens, 
Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans, 
Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, 

Snelstartgids, USB-kabel, CD-ROM met software 
en handleiding, Standaard

Afmetingen
• Afmetingen apparaat (met standaard) (B x H x D): 

284,6 x 195,1 x 35,4 mm
• Gewicht: 0,718 kg
• Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 °C tot 40 °C
• Temperatuurbereik (opslag): -10 °C tot 60 °C

Power
• Energieverbruik: Systeem ingeschakeld 5,43 W
• Ondersteuning voor energiemodus: Werkt op 

AC-stroom

Omdoos
• GTIN: 1 87 12581 43295 6
• Aantal consumentenverpakkingen: 2
• Brutogewicht: 4,3858 kg
• Omdoos (L x B x H): 36,1 x 26,3 x 25,4 cm
• Nettogewicht: 2,2868 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,099 kg

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 87 12581 43295 9
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

34 x 24,2 x 10,9 cm
• Brutogewicht: 1,88 kg
• Nettogewicht: 1,1434 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,7366 kg
•
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