
 

 

Philips
PhotoFrame

LCD 5,6"
Περιοχή προβολής 5,6"
Λόγος καρέ 4:3

5FF2CMI
Κάθε φωτογραφία αφηγείται 

μια ιστορία
Προβάλετε τις ψηφιακές σας φωτογραφίες με την ποιότητα και το πλούσιο χρώμα των 

επαγγελματικών εκτυπώσεων! Ο ευκολότερος τρόπος προβολής ψηφιακών φωτογραφιών χωρίς 

PC. Το Philips 5FF2CMI PhotoFrame συμπληρώνει τη διακόσμηση του σπιτιού σας με τον κομψό 

σχεδιασμό του.

Οθόνη για εικόνες εκτυπ. ευκρίνειας
• Υψηλή πυκνότητα pixel για ευκρινή και πιο λεπτομερή εμφάνιση φωτογραφίας
• Τέλεια ψηφιακά χρώματα για ζωντανή και εντυπωσιακή προβολή φωτογραφιών
• Λόγος καρέ 4:3 για βέλτιστη προβολή χωρίς παραμόρφωση

Κομψός σχεδιασμός που αναδεικνύει τις φωτογραφίες σας
• Αυτόματος προσανατολισμός φωτογραφιών για κάθετη ή οριζόντια προβολή

Εύκολη εμφάνιση και διαχείριση των ψηφιακών φωτογραφιών σας
• Αναπαραγωγή slideshow, μίας φωτογραφίας, μικρογραφιών ή εμφάνιση ρολογιού
• Δημιουργήστε άλμπουμ και slideshow και διαχειριστείτε τις φωτογραφίες σας.
• Περιστροφή, ζουμ, περικοπή, mask και προσθήκη εφέ στις φωτογραφίες σας
• Προβολή και διαχείριση φωτογραφιών στις κάρτες μνήμης ή την εσωτερική μνήμη

Απλή διαισθητική λειτουργία και εξαιρετική άνεση
• Διασκεδάστε με κολάζ: πολλαπλές φωτογραφίες σε μία προβολή
• Αντιγράψτε φωτογραφίες από μια κάρτα μνήμης σε μια άλλη για επιπλέον αποθήκευση



 Οθόνη υψηλής πυκνότητας pixel
Η καλύτερη οθόνη υψηλής πυκνότητας στη 
βιομηχανία που διαθέτει 88% περισσότερα 
pixel ανά τετραγωνική ίντσα ακόμα και από 
μια εξελιγμένη οθόνη LCD 17 ιντσών -- και 
εμφανίζει τις αγαπημένες σας φωτογραφίες 
με τις ίδιες 'πραγματικές', πλούσιες 
λεπτομέρειες και τα ζωντανά χρώματα που 
έχετε συνηθίσει να βλέπετε στις τυπωμένες 
φωτογραφίες.

Τέλειο ψηφιακό χρώμα
Η έγχρωμη οθόνη αναδεικνύει τις 
φωτογραφίες σας με ζωηρά και πραγματικά 
χρώματα παρουσιάζοντας φωτογραφίες με 
το ίδιο ευρύ φάσμα χρωμάτων που 
διαθέτουν οι εκτυπωμένες φωτογραφίες.

Τέλειος λόγος καρέ 4:3
Το ψηφιακό PhotoFrame της Philips 
εξασφαλίζει προβολή των φωτογραφιών 
σας σε λόγο 4:3 για βέλτιστη εμπειρία 
προβολής.

Αυτόματος προσανατολισμός
Αυτόματη αναγνώριση οριζόντιας/κάθετης 
προβολής με αισθητήρα που αναγνωρίζει 
τον προσανατολισμό του PhotoFrame και 
προβάλλει κάθε φωτογραφία με τον ανάλογο 
τρόπο.

Πολλαπλές λειτουργίες προβολής
Οι λειτουργίες ευέλικτης προβολής σάς 
δίνουν την ελευθερία να εμφανίσετε τις 
φωτογραφίες σας μία κάθε φορά, ως 
μικρογραφίες για γρήγορη και εύκολη 
αναζήτηση ή να δημιουργήσετε ένα 
slideshow με τις πιο αγαπημένες σας 
φωτογραφίες.

Smart Album
Το Smart Album σας επιτρέπει να 
δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε 
άλμπουμ, καθώς επίσης να ρυθμίσετε και να 
προσαρμόσετε τα εφέ μετάβασης στα 
slideshow των φωτογραφιών σας.

Οδηγός PhotoEffect
Με τον οδηγό PhotoEffect Wizard μπορείτε 
να περιστρέφετε, να μεγεθύνετε, να 

περικόπτετε ακόμα και να προσαρμόζετε 
τους τόνους των χρωμάτων σε ασπρόμαυρο 
ή σέπια ενώ εργάζεστε στο PhotoFrame.

Εφέ κολάζ πολλαπλών φωτογραφιών
Πρόκειται για ένα εφέ slideshow το οποίο 
συγκεντρώνει διαφορετικές φωτογραφίες 
αυτόματα και τυχαία και τις προβάλλει σε 
μορφή κολάζ καταργώντας τα άκομψα 
περιθώρια που μπορεί να προκύψουν κατά 
την προβολή φωτογραφιών μικρότερου 
μεγέθους από το μέγεθος της οθόνης.

Γρήγορη σύνδεση USB 2.0
Σύνδεση USB 2.0 και συμπεριλαμβανόμενο 
καλώδιο για γρήγορη και εύκολη μεταφορά 
φωτογραφιών από τον υπολογιστή σας.

Διαχείριση κάρτας μνήμης
Το Memory-Card Manager αποτελείται από 
δύο ενσωματωμένες συσκευές ανάγνωσης 
καρτών και ένα λειτουργικό λογισμικό για 
προβολή, επεξεργασία, αποθήκευση και 
οργάνωση των φωτογραφιών σας που 
βρίσκονται στην κάρτα μνήμης, άμεσα και 
χωρίς προβλήματα - χωρίς υπολογιστή.
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Χαρακτηριστικά
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• Ρύθμιση Slideshow: Τυχαίο, Συνεχές, Εφέ ενεργοποιημένο) 4,3 W
Εικόνα/Οθόνη
• Πραγματική περιοχή προβολής: 112,9 x 84,67 
χιλ.

• Ανάλυση: 640 x 480 pixel (περιοχή προβολής 640 
x 480)

• Διάρκεια ζωής, με 50% φωτεινότητα: 20000 ώρ.
• Φωτεινότητα: 200 cd/m²
• Λόγος διαστάσεων: 4:3
• Ανάλυση οθόνης: 640 x 480
• Πυκνότητα pixel: 140 ppi
• Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 300:1

Συνδεσιμότητα
• USB: Σε PC/Mac (USB 2.0)

Μέσα αποθήκευσης
• Τύποι κάρτας μνήμης: Compact Flash τύπου I, 

Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Κάρτα 
xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Κάρτα 
πολυμέσων, Micro Secure Digital (SD), Memory 
Stick Duo (μέσω προσαρμογέα), MS Pro Duo 
(μέσω προσαρμογέα)

• Χωρητικότητα ενσωματωμένης μνήμης: 32MB 
(για 100-150 φωτογραφίες, 20MB περίπου 
χρησιμοποιούνται από το σύστημα)

Ευκολία
• Συσκευή ανάγνωσης καρτών: Ενσωματωμένο 

(2x)
• Φωτογραφικό φορμά που υποστηρίζεται: 
Φωτογραφία JPEG, Έως και 16 Megapixel, Αρχεία 
JPEG έως και 10MB

• Υποστηρίζεται η λειτουργία τοποθέτησης: 
Οριζόντια, Κατακόρυφη, Αυτόματος 
προσανατολισμός φωτογραφιών

• Κουμπιά και πλήκτρα ελέγχου: Μίνι joystick 5 
κατευθύνσεων, 2 κουμπιά

• Λειτουργία αναπαραγωγής: Περιήγηση σε 
πλήρη οθόνη, Slideshow, Περιήγηση σε 
μικρογραφίες

• Διαχείριση άλμπουμ: Δημιουργία, Διαγραφή, 
Επεξεργασία, Μετονομασία

• Επεξεργασία φωτογραφίας: Αντιγραφή, 
Διαγραφή, Περιστροφή, Περικοπή, Μετακίνηση

• Εφέ φωτογραφιών: Ασπρόμαυρο, Πλαίσια, 
Σέπια

• Διαχείριση Slideshow: Δημιουργία slideshow, 
Διαγραφή slideshow, Μετονομασία slideshow

μετάβασης, Κολάζ (πολλαπλές φωτογραφίες)
• Φόντο οθόνης: Μαύρο, Λευκή, Γκρι
• Λειτουργία εγκατάστασης: Προσαρμογή 
φωτεινότητας, Γλώσσα, Κατάσταση, Αυτόματη 
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση καθημερινά/
σαββατοκύριακο, Ήχος ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης, Ρύθμιση ώρας και 
ημερομηνίας, Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 
οθόνης προβολής ώρας, Υπενθύμιση 
συμβάντων με επανάληψη αφύπνισης (snooze), 
Πηγή φωτογραφιών

• Κατάσταση συστήματος: Έκδοση 
υλικολογισμικού, Πηγή ισχύος, Ελεύθερη μνήμη

• Κατάσταση media με σύνδεση: Συνδεδεμένα 
μέσα, Ελεύθερη μνήμη

• Συμβατότητα Plug & Play: Windows 2000/XP ή 
μεταγενέστερη έκδοση, Mac OS X, Windows 
Vista

• Ρυθμιστικές εγκρίσεις: BSMI, C-Tick, CCC, CE, 
FCC, GOST, PSB, UL, VCCI

• Εύκολα ρυθμιζόμενη βάση: Περιστρεφόμενο, 
Ρυθμιζόμενη κλίση

• Άλλη ευκολία: Συμβατότητα με κλειδαριά 
Kensington

• Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: 
Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης 
μέσω USB

• Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Αγγλικά, 
Ισπανικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, 
Ολλανδικά, Δανικά, Ρωσικά, Απλοποιημένα 
κινέζικα, Ιαπωνικά

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τροφοδοτικό 

AC-DC, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Βάση, 
Καλώδιο USB, CD λογισμικού για PC/Mac, 
Εγχειρίδιο χρήσεως

Διαστάσεις
• Διαστάσεις συσκευής με βάση (Π x Υ x Β): 

195 x 143 x 85 χιλ.
• Βάρος: 0,44 κ.
• Έυρος θερμοκρασίας (λειτουργία): 0°C έως 45°C
• Εύρος θερμοκρασίας (αποθήκευση): -20°C έως 

60° C

Ρεύμα
• Κατανάλωση ρεύματος: (Το σύστημα είναι 
• Ένδειξη LED λειτουργίας: Λειτουργία - μπλε
• Υποστηρίζεται η λειτουργία ισχύος: 
Τροφοδοσία ρεύματος

•
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