
 

Philips
PhotoFrame

5,6" LCD
5,6" visningsområde 4:3 – 
rammeformat

5FF2CMI
Hvert bilde forteller 

din historie
Vis frem bildene dine med den samme kvaliteten og fargedybden som profesjonelle 
fotoutskrifter. Philips 5FF2CMI PhotoFrame er den enkleste måten å vise frem digitale 
bilder på uten PC, og det elegante designet gir hele rommet et løft.

Skjerm med topp kvalitet for bilder med utskriftskvalitet
• Høy pikseltetthet som gir en klar og detaljert bildevisning
• Perfekte digitale farger for imponerende bildevisning
• 4:3 er det perfekte størrelsesforholdet for optimal visning uten forvrengning

Elegant design kompletterer bildene dine
• Automatisk bilderetning som viser bildene stående eller liggende

Vis og behandle de digitale bildene dine på en enkel måte
• Spill av lysbildefremvisninger, enkeltbilder, miniatyrbilder eller vis klokke
• Opprett album og bildeserievisninger og behandle bildene
• Roter, zoom, beskjær, masker og legg til effekter på bildene dine
• Vis og behandle bilder på minnekort og internminne

Enkel intuitiv bruk og stor anvendelighet
• Ha det moro med montasjer: vis flere bilder i én visning
• Få mer lagringsplass ved å kopiere bilder mellom minnekort
• USB 2.0 for rask og enkel overføring av bilder fra PCen
 



 Skjerm med høy pikseltetthet
Bransjens beste skjerm med høy pikseltetthet 
viser 88 prosent flere piksler per 
kvadrattomme enn en 17" LCD-skjerm. 
Dermed vises bildene dine med den samme 
detaljrikdommen og de samme levende fargene 
som utskrifter av høy kvalitet.

Perfekte digitale farger
Fargeskjermen får frem det beste i bildene dine 
med levende, ekte farger ved at den viser det 
samme fargespekteret som på bilder med 
profesjonell utskriftskvalitet.

4:3 – perfekt størrelsesforhold
Philips' digitale fotoramme sørger for at 
bildene dine vises i størrelsesforholdet 4:3, og 
gir dermed den best mulige 
visningsopplevelsen.

Automatisk retning
Den automatiske gjenkjenningen av stående/
liggende bilder bruker en sensor som 
gjenkjenner retningen i PhotoFrame og viser 
hvert bilde på riktig måte.

Flere visningsmodi
Med fleksible visningsmodi kan du velge om du 
vil vise ett bilde om gangen, vise bildene i 
miniatyrbildemodus for raske og enkle søk, 
eller om du vil opprette en lysbildefremvisning 
av de beste bildene dine.

Smart Album
Med Smart Album kan du opprette og 
behandle album samt konfigurere og justere 
overgangseffekter i bildeserievisningene.

PhotoEffect-veiviser

PhotoEffect-veiviseren er brukervennlig og gir 
deg mulighet til å rotere, zoome, beskjære og 
til og med justere fargene til svart-hvitt eller 
sepia direkte i PhotoFrame.

Montasjeeffekt med flere bilder
Dette er en lysbildevisningseffekt som viser en 
bildemontasje med et automatisk og tilfeldig 
utvalg av bilder, og dermed unngår du 
skjemmende kanter som ellers kan oppstå ved 
visning av bilder som er mindre enn 
skjermstørrelsen.

Rask USB 2.0-tilkobling
En USB 2.0-tilkobling og kabel som følger med, 
for rask og enkel overføring av bilder fra PCen.

Memory-Card Manager

Memory-Card Manager er et sett med to 
innebygde minnekortlesere og med egen 
programvare for å vise, redigere, lagre og 
organisere minnekortbildene direkte i én, 
problemfri omgang – helt uten PC.
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Sekvensiell, Overgangseffekt, Montasje (flere •
Bilde/skjerm
• Effektivt visningsområde: 112,9 x 84,67 mm
• Oppløsning: 640 x 480 piksler (visningsområde 

640 x 480)
• Levetid, ved 50 % lysstyrke: 20 000 t
• Lysstyrke: 200 cd/m²
• Sideforhold: 4:3
• Paneloppløsning: 640 x 480
• Pikseltetthet: 140 ppi
• Kontrastforhold (typisk): 300:1

Tilkoblingsmuligheter
• USB: Til PC/Mac (USB 2.0)

Lagringsmedium
• Minnekorttyper: Compact Flash type I, Secure 

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

• Innebygd minnekapasitet: 32 MB (for 100–150 
bilder, ca 20 MB brukes av systemet)

Anvendelighet
• Kortleser: Innebygd (2x)
• Bildeformat som støttes: JPEG-bilder, Opptil 16 

megapiksler, JPEG-filer på opptil 10 MB
• Plassering som støttes: Liggende, Stående, 

Automatisk bilderetning
• Knapper og kontroller: 5-veis mini-joystick, 2 

knapper
• Avspillingsmodus: Bla gjennom med full skjerm, 

Lysbildefremvisning, Bla gjennom med 
miniatyrbilder

• Albumbehandling: Lag, Slett, Rediger, Gi nytt navn
• Fotoredigering: Kopier, Slett, Snu, Beskjær, Flytt
• Bildeeffekter: Svart-hvitt, Rammer, Sepia
• Lysbildefremvisning: Lag lysbildefremvisning, Slett 

lysbildefremvisning, Gi nytt navn til 
lysbildefremvisning

• Innstilling for lysbildefremvisning: Vilkårlig, 

bilder)
• Skjermbakgrunn: Svart, Hvit, Grå
• Oppsettsfunksjon: Lysstyrkejustering, Språk, 

Status, Automatisk av/på på ukedager / i helgen, 
Pipetone av/på, Angi klokkeslett og dato, Aktiver/
deaktiver klokkevisning, Påminnelse for 
begivenheter med snooze, Fotokilde

• Systemstatus: Fastvareversjon, Strømkilde, 
Resterende minne

• Status for tilkoblede medier: Tilkoblede medier, 
Resterende minne

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

• Juridiske godkjenninger: BSMI, C-Tick, CCC, CE, 
FCC, GOST, PSB, UL, VCCI

• Justerbart stativ: Roterende, Justerbar 
vippefunksjon

• Andre praktiske funksjoner: Kompatibel med 
Kensington-lås

• Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes 
via USB

• Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Spansk, Tysk, 
Fransk, Italiensk, Nederlandsk, Dansk, Russian, 
Simplified Chinese, Japansk

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: AC/DC-adapter, 

Hurtigstartveiledning, Stativ, USB-kabel, 
Programvare-CD for PC/Mac, Bruksanvisning

Mål
• Mål for apparat med stativ (B x H x D): 

195 x 143 x 85 mm
• Vekt: 0,44 kg
• Temperaturområde (drift): 0 °C til 45 °C
• Temperaturområde (lagring): -20°C to 60°C

Kraft
• Effektforbruk: (System på) 4,3 W
• LED-indikator for strøm: Bruk – blå
• Effektmodus som støttes: Strømdrevet
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