
 

Philips
PhotoFrame

5,6 inch LCD-scherm
5,6 inch weergavegebied 
Beeldverhouding 4:3

5FF2CMI
Elke foto vertelt uw verhaal

Geef uw digitale foto's weer met dezelfde kwaliteit en rijke kleuren van professionele afdrukken! Het 

Philips 5FF2CMI PhotoFrame stelt u in staat om op de gemakkelijkste manier zonder PC uw digitale 

foto's te bekijken. Bovendien past het apparaat met het slanke en stijlvolle ontwerp perfect bij uw 

interieur.

Scherm voor foto's van kwaliteit
• Hoge pixeldichtheid voor een scherpe en gedetailleerde fotoweergave
• Perfecte digitale kleuren voor een kleurrijke, verbluffende fotoweergave
• Beeldformaat voor optimale storingsvrije weergave, 4:3

Stijlvol en slank ontwerp als aanvulling op uw foto's
• Automatische foto-oriëntatie om staande of liggende modi te selecteren

Eenvoudig uw digitale foto's weergeven en beheren
• Diapresentaties, foto's, miniatuurafbeeldingen of de klok weergeven
• Maak albums en diapresentaties, en beheer uw foto's
• Draaien, zoomen, bijsnijden, maskeren en effecten toevoegen aan uw foto's
• Foto's op geheugenkaarten of het interne geheugen weergeven en beheren

Eenvoudige intuïtieve bediening en ongelooflijk gebruiksgemak
• Leef u uit met collages: geef meerdere foto's weer in één beeld
• Foto's kopiëren tussen geheugenkaarten voor extra opslag
• Een USB 2.0-aansluiting voor het snel en eenvoudig overbrengen van foto's vanaf uw PC
 



 Scherm met hoge pixeldichtheid
Het allerbeste scherm met een hoge dichtheid 
op de markt biedt 88% meer pixels per 
vierkante inch. Dat is zelfs nog hoger dan een 
hoogwaardige 17 inch LCD-monitor -- 
hierdoor zorgen uw mooie foto's voor jaloerse 
blikken. Zij bieden namelijk dezelfde 
natuurgetrouwe details en levendige kleuren 
als hoogwaardige afdrukken.

Perfecte digitale kleuren
Kleurenscherm haalt het beste in uw foto's 
naar boven met levendige, natuurgetrouwe 
kleuren door dezelfde kleuren weer te geven 
als de kleuren van professioneel afgedrukte 
foto's.

Perfecte beeldverhouding, 4:3
Het digitale Philips PhotoFrame zorgt ervoor 
dat uw foto wordt weergegeven in de 
verhouding 4:3 voor de beste kijkervaring.

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.

Meerdere weergavemodi
De flexibele weergavemodi geven u de vrijheid 
om uw foto's op verschillende manieren te 
zien. Bekijk ze een voor een of als 
miniatuurweergaven om gemakkelijk te 
kunnen zoeken of om een diapresentatie van 
uw favoriete foto's te maken.

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

PhotoEffect Wizard

De PhotoEffect Wizard is een 
gebruiksvriendelijke functie waarmee u in het 
PhotoFrame kunt roteren, inzoomen, 
bijsnijden en zelfs fotokleuren kunt instellen op 
zwart-wit en sepia.

Collage-effect met meerdere foto's
Het lijkt op een diapresentatie om foto's in 
collagevorm weer te geven waarbij 
verschillende foto's automatisch en willekeurig 
worden samengevoegd om onaantrekkelijke 
randen van foto's die kleiner zijn dan de 
schermgrootte te voorkomen.

Snelle USB 2.0-verbinding
Een USB 2.0-aansluiting en meegeleverde kabel 
voor het snel en eenvoudig overbrengen van 
foto's vanaf uw PC.

Memory-Card Manager

De Memory-Card Manager is een set van twee 
ingebouwde geheugenkaartlezers en software 
voor het direct weergeven, bewerken, opslaan 
en ordenen van uw foto's die op een 
geheugenkaart staan in één eenvoudige stap - 
en dit alles zonder PC.
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• Instelling voor diapresentatie: Willekeurig, •
Beeld/scherm
• Effectief weergavegebied: 112,9 x 84,67 mm
• Resolutie: 640 x 480 pixels (weergavegebied 640 x 

480)
• Tot 50% helderheid tijdens levensduur: 20.000 u
• Helderheid: 200 cd/m²
• Beeldformaat: 4:3
• Schermresolutie: 640 x 480
• Pixeldichtheid: 140 ppi
• Contrastverhouding (normaal): 300:1

Connectiviteit
• USB: Naar PC/Mac (USB 2.0)

Opslagmedia
• Geheugenkaarttypen: Compact Flash type I, Secure 

Digital (SD), Secure Digital (SDHC), xD-kaart, 
Memory Stick, Memory Stick Pro, Multimediakaart, 
Micro Secure Digital (SD), Memory Stick Duo (via 
adapter), MS Pro Duo (via adapter)

• Ingebouwde geheugencapaciteit: 32 MB (voor 100 
tot 150 foto's, ongeveer 20 MB wordt gebruikt 
door het systeem)

Gemak
• Kaartlezer: Ingebouwd (2x)
• Ondersteuning fotoformaat: JPEG-foto, Maximaal 

16 megapixels, Maximaal 10 MB JPEG-bestanden
• Ondersteuning voor plaatsing: Horizontaal, 

Verticaal, Automatische oriëntatie bij foto's
• Knoppen en bedieningselementen: Mini-joystick 

met 5 standen, 2 knoppen
• Afspeelmodus: Bladeren in volledige weergave, 

Diapresentatie, Bladeren met (touchscreen-
)icoontjes

• Albumbeheer: Creëren, Verwijderen, Bewerken, 
Hernoemen

• Foto bewerken: Kopiëren, Verwijderen, Roteren, 
Bijsnijden, Verplaatsen

• Foto-effecten: Zwart-wit, Frames, Sepia
• Diapresentatiebeheer: Diapresentatie maken, 

Diapresentatie verwijderen, Diapresentatie 
hernoemen

Opeenvolgend, Overgangseffect, Collage 
(meerdere foto's)

• Schermachtergrond: Zwart, Wit, Grijs
• Installatiefunctie: Helderheidsaanpassing, Taal, 

Status, Automatisch aan/uit bij werkdag/weekend, 
Geluid aan/uit, Tijd en datum instellen, Weergave 
van klok inschakelen/uitschakelen, Herinnering 
voor events met snoozer, Fotobron

• Status van systeem: Firmwareversie, 
Voedingsbron, Resterend geheugen

• Status van aangesloten media: Aangesloten media, 
Resterend geheugen

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

• Officiële goedkeuringen: BSMI, C-Tick, CCC, CE, 
FCC, GOST, PSB, UL, VCCI

• Instelbare standaard: Roteren, Instelbare 
kantelfunctie

• Andere handige opties: Geschikt voor Kensington-
slot

• Firmware-upgrade mogelijk: Firmware-upgrade 
mogelijk via USB

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

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, 

Snelstartgids, Standaard, USB-kabel, CD met PC/
Mac-software, Gebruiksaanwijzing

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

195 x 143 x 85 mm
• Gewicht: 0,44 kg
• Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 °C tot 45 °C
• Temperatuurbereik (opslag): -20 °C tot 60 °C

Vermogen
• Energieverbruik: (Systeem ingeschakeld) 4,3 W
• Power LED-indicator: In bedrijf - blauw
• Ondersteuning voor energiemodus: Werkt op 

AC-stroom
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