
 

Philipsin
PhotoFrame

5,6 tuuman LCD
5,6 tuuman katselualue 4:3 
kuvasuhde

5FF2CMI
Jokainen kuva kertoo tarinan

Näytä digitaaliset valokuvasi yhtä laadukkaina ja värikylläisinä kuin ammattilaistasoiset! 
Philips 5FF2CMI PhotoFrame -kehys on helpoin tapa katsella digikuvia ilman tietokonetta, 
ja sen elegantti ja tyylikäs muotoilu tekee siitä erinomaisen sisustuselementin.

Tulostuslaatuisten kuvien huippulaatuinen näyttö
• Suuri pikselimäärä takaa terävän ja yksityiskohtaisen valokuvanäytön
• Digitaalisuus mahdollistaa täydellisen väritoiston ja loistavan valokuvanäytön
• Kuvasuhde 4:3 takaa täydellisen ja vääristymättömän näytön

Tyylikäs ja sulavalinjainen muotoilu täydentää kuviasi
• Kuvan automaattinen suuntaus pysty- ja vaakasuunnassa

Tarkastele ja hallitse digikuviasi helposti
• Toista dioja, yksittäisiä valokuvia, pienoiskuvia tai näytä kello
• Luo albumeita ja kuvaesityksiä ja hallitse kuvia
• Käännä, zoomaa, leikkaa ja peitä kuvia ja lisää niihin tehosteita
• Tarkastele ja hallitse kuvia muistikorteilta ja sisäisestä muistista

Helppokäyttöinen ja todella kätevä
• Iloa kollaaseista: näytä useita kuvia yhdessä näkymässä
• Lisää tallennuskapasiteettia kopioimalla kuvia muistikorttien välillä
• USB 2.0 -liitännän kautta kuvat tietokoneesta nopeasti ja helposti
 



 Suuren pikselimäärän näyttö
Markkinoiden parhaassa suuren pikselimäärän 
näytössä näkyy jopa 88 prosenttia enemmän 
pikseleitä neliötuumaa kohti kuin huippuluokan 
17 tuuman LCD-näytössä – näet tärkeät 
valokuvasi yhtä elävän yksityiskohtaisina ja 
värikkäinä kuin korkealaatuisissa tulosteissa.

Täydelliset värit digitaalisesti
Täysvärinäytössä näet valokuvien parhaat 
puolet. Kuvien värit ovat kirkkaat ja 
luonnolliset, koska näyttö toistaa kaikki ne 
värit, joita käytetään valokuvaamossa tehdyissä 
paperikuvissa.

Täydellinen 4:3 kuvasuhde
Digitaalinen Philips PhotoFrame -kehys 
varmistaa, että kuvasi näytetään kuvasuhteessa 
4:3 parhaan katselukokemuksen takaamiseksi.

Automaattinen suuntaus
Automaattinen vaaka-/pystysuuntaus 
tunnistimella, joka havaitsee PhotoFrame-
laitteen asennon ja näyttää kuvat oikeinpäin.

Useita katselutiloja
Joustavien näyttötilojen ansiosta voit katsella 
valokuviasi pienoiskuvatilassa yksi kerrallaan ja 

etsiä niitä nopeasti ja helposti, tai luoda 
diaesityksen suosikkikuvistasi.

Smart-albumi
Smart-albumin avulla voit luoda ja hallita 
albumeita sekä määrittää ja säätää 
kuvaesitysten siirtymistehosteita.

Ohjattu PhotoEffect-toiminto

Ohjattu PhotoEffect-toiminto on 
helppokäyttöinen ominaisuus, joka vaihtaa 
kuvan suunnan, suurentaa näkymän, leikkaa 
kuvaa ja säätää kuvan värisävyjä 
mustavalkoisesta ruskeasävyyn suoraan 
PhotoFrame-laitteessa.

Monen kuvan koostetoiminto
Diaesitystoiminto kuvien esittämiseen 
koosteena, jossa kuvia kerätään yhteen 

automaattisesti ja sattumanvaraisesti. 
Tarkoituksena on välttää rumia taustareunoja, 
jotka jäävät näkyviin, jos kuvat ovat pienempiä 
kuin näyttö.

Nopea USB 2.0 -liitäntä
USB 2.0 -liitäntä ja mukana toimitettu kaapeli 
helpottavat kuvien nopeaa siirtoa 
tietokoneesta.

Memory-Card Manager

Memory-Card Manager koostuu kahdesta 
kiinteästä muistikortinlukijasta ja ohjelmistosta, 
joka on suunniteltu muistikortilla olevien 
kuvien vaivattomaan näyttämiseen, 
muokkaamiseen, säilyttämiseen ja 
järjestämiseen - ilman tietokonetta.
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Siirtymistehoste, Kooste (useita kuvia) •
Kuva/näyttö
• Tehollinen katselualue: 112,9 x 84,67 mm
• Resoluutio: 640 x 480 pikseliä (katselualue 640 x 

480)
• Käyttöikä, kun kirkkaus 50 %: 20 000 t
• Kirkkaus: 200 cd/m²
• Kuvasuhde: 4:3
• Näytön resoluutio: 640 x 480
• Pikselimäärä: 140 ppi
• Kontrastisuhde (tyypillinen): 300:1

Liitännät
• USB: PC- tai Mac-liitäntä (USB 2.0)

Tallennusvälineet
• Tuetut muistikorttityypit: Compact Flash Type I, 

Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), xD-
kortit, Memory Stick, Memory Stick Pro, 
Multimedia Card, Micro Secure Digital (SD), 
Memory Stick Duo (sovittimella), MS Pro Duo 
(sovittimella)

• Sisäinen muistikapasiteetti: 32 Mt (100–150 
valokuvalle, järjestelmä käyttää noin 20 Mt)

Käytön mukavuus
• Kortinlukija: Kiinteä (2x)
• Tuetut valokuvamuodot: JPEG-valokuvat, Jopa 16 

megapikseliä, Jopa 10 Mt JPEG-tiedostoja
• Tuettu sijoitus: Maisema, Muotokuva, 

Automaattinen valokuvan suunta
• Painikkeet ja ohjaustoiminnot: 5-suuntainen mini-

sauvaohjain, 2 painiketta
• Toistotila: Koko näytön selaus, Kuvaesitys, 

Pikkukuvien selaus
• Albumin hallinta: Luo, Poista, Muokkaa, Nimeä 

uudelleen
• Photo Edit: Kopioi, Poista, Kierto, Rajaa, Siirrä
• Kuvatehosteet: Mustavalkoinen, Kehykset, seepia
• Kuvaesityksen hallinta: Luo diaesitys, Poista 

diaesitys, Nimeä diaesitys uudelleen
• Kuvaesitysasetus: Satunnainen, Peräkkäinen, 

• Näytön tausta: Musta, valkoinen, Harmaa
• Asetusten määritystoiminto: Kirkkauden säätö, 

Kieli, Tila, Automaattikäynnistys/-katkaisu 
työpäivinä/viikonloppuna, Äänimerkki käyttöön / 
pois käytöstä, Aseta aika ja päiväys, Kellon näytön 
ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä, 
Tapahtumamuistutus ja torkkuhälytys, Valokuvan 
lähde

• Järjestelmän tila: Laiteohjelmistoversio, Virtalähde, 
Muistia jäljellä

• Liitetyn tallennusvälineen tila: Liitetty 
tallennusväline, Muistia jäljellä

• Plug & Play -yhteensopiva: Windows 2000/XP tai 
uudempi, Mac OS X, Windows Vista

• Säännöstenmukaiset hyväksynnät: BSMI, C-Tick, 
CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI

• Säädettävä jalusta: Kääntyvä, Säädettävä kallistus
• Muut käyttömukavuusominaisuudet: Yhteensopiva 

Kensington-lukon kanssa
• Päivitettävä ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto 

USB:n kautta
• Näyttökielet: englanti, espanja, saksa, ranska, italia, 

hollanti, tanska, venäjä, kiina (yksinkertaistettu), 
Japanilainen

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite, 

Pikaopas, Jalusta, USB-johto, PC- tai Mac-
ohjelmisto-CD, Käyttöopas

Mitat
• Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S): 

195 x 143 x 85 mm
• Paino: 0,44 kg
• Käyttölämpötila: 0°C - 45°C
• Varastointilämpötila: -20°C - +60°C

Virta
• Virrankulutus: (Järjestelmä käytössä) 4,3 W
• Virranilmaisin: Toiminta, sininen
• Tuetut virtatilat: Verkkovirtakäyttöinen
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