
 

 

Philips
PhotoFrame

5,6" LCD
5,6" v. oblasť
Pomer strán 4:3

5FF2CMI
Každý obrázok rozpráva 

vlastný príbeh
Zobrazujte digitálne fotografie v rovnakej kvalite a bohatých farbách ako pri profesionálne vytlačených 

fotografiách! Fotografický rámik Philips 5FF2CMI, najjednoduchší spôsob zobrazovania digitálnych 

fotografií bez PC, doplní výzdobu vašej domácnosti svojím elegantným a štýlovým dizajnom.

Displej prvotriednej kvality pre obrázky tlačovej kvality
• Vysoká hustota pixelov pre ostré a detailné zobrazovanie fotografií
• Dokonalé digitálne farby pre bohaté a nádherné zobrazovanie fotografií
• Pomer strán 4:3 pre optimálne zobrazenie bez skreslenia

Štýlový a elegantný dizajn, ktorý zvýrazní vaše fotografie
• Autom. orientácia fotografií, aby boli vhodné pre režim na výšku a na šírku

Ľahko zobrazte a spravujte vaše digitálne fotografie
• Prehranie prezentácie, jednej fotografie, miniatúry alebo zobrazenie hodín
• Vytvorte albumy, prezentácie a spravujte svoje fotografie
• Otočte, zväčšite, orežte, zamaskujte a pridajte efekty k vašim fotografiám
• Zobrazte a zdieľajte fotografie na pamäť. kartách alebo vo vstavanej pamäti

Jednoduchá intuitívna prevádzka a vynikajúce pohodlie
• Zabávajte sa s kolážami: zobrazte niekoľko fotografií v jednom zobrazení
• Kopírovanie fotografií na rôzne pamäťové karty pre dodatočný úložný priestor
• Pripojenie USB 2.0 na rýchly a jednoduchý prenos fotografií z počítača



 Displej s vysokou hustotou pixelov
Najlepšia obrazovka s vysokou hustotou pixelov 
zobrazí o 88 percent viac pixelov na štvorcový palec, 
dokonca v porovnaní s prvotriednym 17-palcovým 
LCD monitorom -- predvedie vaše milované 
fotografie v „reálnych“, bohatých detailoch a sýtych 
farbách ako výtlačky vo vysokej kvalite.

Dokonalé digitálne farby
Plnofarebný displej vyzdvihuje to najlepšie vo vašich 
fotografiách spolu so sýtymi realistickými farbami 
tak, že zobrazuje rovnaký plný rozsah farieb, ktoré sa 
nachádzajú na profesionálne vytlačených 
fotografiách.

Dokonalý pomer strán 4:3
Fotografický rámik Philips zabezpečí zobrazenie 
vašich fotografií v pomere 4:3 a zaistí tak to najlepšie 
potešenie zo sledovania.

Automatická orientácia
Automatické rozpoznávanie umiestnenia na šírku/
výšku používa snímač, ktorý rozpoznáva otočenie 
fotografického rámčeka a zobrazuje každú fotografiu 
v jej správnom režime.

Viaceré zobrazovacie režimy
Flexibilné režimy zobrazovania vám dávajú slobodu 
zobraziť fotografie po jednom obrázku, v režime 
miniatúr pre rýchle a jednoduché vyhľadávanie alebo 
vytvoriť prezentáciu slideshow vašich najcennejších 
fotografií.

Smart Album
Smart Album vám umožní vytvoriť a zdieľať albumy, 
ako aj nastaviť a upraviť efekty prechodu pri vašich 
prezentáciách fotografií.

Sprievodca PhotoEffect
Sprievodca PhotoEffect Wizard je funkcia s 
jednoduchým ovládaním umožňujúca otáčanie, 
približovanie, orezanie či dokonca úpravy farebných 
odtieňov fotografií na čiernobiele alebo sépiu priamo 
vo fotografickom rámiku.

Efekt koláže z viacerých fotografií
Je to efekt prezentácie - zobrazenie fotografií vo 
forme koláže, pri ktorom sa automaticky a náhodne 
spolu zostavujú rôzne fotografie, aby nevznikali 
nepekné okraje, ktoré sa zvyknú objavovať pri 
fotografiách menších ako veľkosť obrazovky.

Rýchle pripojenie USB 2.0
Pripojenie USB 2.0 a pribalený kábel na rýchly 
a jednoduchý prenos fotografií z počítača.

Memory-Card Manager
Memory-Card Manager predstavuje súpravu dvoch 
vstavaných čítačiek pamäťových kariet a softvéru 
určeného na zobrazovanie, úpravu, ukladanie a 
organizovanie fotografií na pamäťovej karte a to 
priamo pomocou jedného bezproblémového kroku - 
všetko bez počítača.
5FF2CMI/00

Hlavné prvky

Obraz/Displej
• Efektívna viditeľná oblasť: 112,9 x 84,67 mm
• Rozlíšenie: 640 x 480 pixelov (oblasť zobrazenia 

640 x 480)
• Životnosť, do 50 % jasu: 20 000 hod
• Svetlosť: 200 cd/m²
• Pomer strán: 4:3
• Rozlíšenie panela: 640 x 480
• Hustota pixelov: 140 ppi
• Pomer kontrastu (typický): 300:1

Pripojiteľnosť
• USB: Pre PC/Mac (USB 2.0)

Pamäťové médium
• Typy pamäťových kariet: Compact Flash typ I, 

Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Karta 
xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Multimedia 
Card, Micro Secure Digital (SD), Memory Stick 
Duo (cez adaptér), MS Pro Duo (cez adaptér)

• Kapacita pamäte: 32 MB (pre 100 až 150 fotografií, 
približne 20 MB použije systém)

Vybavenie a vlastnosti
• Čítačka kariet: Vstavané (2x)
• Podporovaný formát fotografií: Fotografia JPEG, Až 

16 megapixelov, Až 10 MB súbory JPEG
• Podporované umiestnenie: Na šírku, Na výšku, 

Automatické otočenie fotografie
• Tlačidlá a ovládanie: 5-smerný mini joystick, 2 

tlačidlá
• Režim prehrávania: Prezeranie na celej obrazovke, 

Prezentácia, Prezeranie miniatúr
• Správa albumu: Vytvoriť, Odstrániť, Upraviť, 

Premenovať
• Úprava fotografie: Skopírovať, Odstrániť, 

Rotovanie, Orezať, Premiestniť
• Fotografické efekty: Čiernobielo, Snímky, Sépia
• Správa prezentácie: Vytvoriť prezentáciu, 

Odstrániť prezentáciu, Premenovať prezentáciu
• Nastavenie prezentácie: Náhodné, Postupné, 

Prechodový efekt, Koláž (viacero obrázkov)
• Pozadie obrazovky: Čierna, Biela, Sivá
• Funkcia nastavenia: Nastavenie jasu, Jazyk, Stav, 

Autom. zap./vyp. počas dňa v týždni/víkendu, Zap./
vyp. pípania, Nastaviť dátum a čas, Zapnutie/
vypnutie zobrazovania hodín, Pripomienkovač 
udalostí s režimom spánok, Zdroj fotografií

• Stav systému: Verzia firmvéru, Zdroj napájania, 
Zostávajúca pamäť

• Stav pripojených médií: Pripojené médiá, 
Zostávajúca pamäť

• Kompatibilita s Plug & Play: Windows 2000/XP 
alebo novší, Mac OS X, Windows Vista

• Regulačné schválenia: BSMI, C-Tick, CCC, CE, 
FCC, GOST, PSB, UL, VCCI

• Nastaviteľný stojan: Otáčanie, Nastaviteľný sklon
• Ďalšia užitočná funkcia: Kompatibilné s Kensington 

uzamknutím
• Aktualizovateľný firmware: Firmvér 

aktualizovateľný cez USB
• Jazyky ponuky na obrazovke: Angličtina, 

Španielčina, Nemčina, Francúzština, Taliančina, 
Holandčina, Dánčina, Ruština, Zjednodušená 
čínština, Japončina

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Adaptér AC/DC, Stručná 

príručka spustenia, Stojan, USB kábel, CD so 
softvérom pre PC/Mac, Manuál používateľa

Rozmery
• Rozmery zariadenia so stojanom (Š x V x H): 

195 x 143 x 85 mm
• Hmotnosť: 0,44 kg
• Rozsah teploty (prevádzkový): 0°C až 45°C
• Rozsah teploty (uskladnenia): od -20 °C do 60 °C

Príkon
• Spotreba energie: (Systém zapnutý) 4,3 W
• Indikačná LED dióda napájania: Prevádzka - modrá
• Podporovaný režim napájania: Napájanie zo siete
•
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