
 

 

Philips
PhotoFrame

จอภาพ LCD ขนาด 5.6 น้ิว
อัตราเฟรม 4:3

6FF3FPW
แบงปนความทรงจําของคุณ

ไมวาคุณเก็บภาพดิจิตอลไวในพีซีมากแคไหน ตอนน้ีคุณสามารถดู แบงปน จัดการ 
ตลอดจนหวนระลึกถึงความทรงจําไดดวย Philips PhotoFrame™ 
วิธีท่ีงายท่ีสุดในการแสดงภาพดิจิตอลเพ่ือแบ งปนความทรงจําของคุณท่ีใหคุณภาพเย่ียมเหลือเช่ือ โดยไมตองใชพีซี

การแสดงผลคุณภาพสูงเพื่อภาพระดับการพิมพ
• ImagEn เพื่อสีสันสดใสคมชัด
• อัตราการจัดมุมมอง 4:3 ใหภาพที่ปราศจากความบิดเบี้ยวอยางเด็ดขาด
• เพิ่มชีวิตชีวาใหความทรงจําในอดีตดวย RadiantColor
สามารถแสดงและจัดการกับภาพดิจิตอลสุดโปรดของค ุณไดอยางงายดาย
• สนุกกับภาพปะติด: อวดโฉมภาพถายหลายภาพในงานชิ นเดียว
• ดูภาพถายในแฟลชไดรฟ USB โดยไมตองใชคอมพิวเตอร
ควบคุมการทํางานไดงายๆ และสะดวกสบาย
• อินเตอรเฟซใชงานงาย, ปุมกด 5 ทิศทางสําหรับการเลื่อนดูและควบคุมที่สะดวก
• ระบบปรับทิศทางของรูปภาพโดยอัตโนมัติเพื่อใหเขากับภาพโหมดแนวตั้งหรือแนวนอน
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
• การเปด/ปดหนาจออัตโนมัติตามเวลาที่ตั้งไวสำหรับการประหยัดพลังงาน
รูปแบบที่มีสไตลมาพรอมความโคงมนชวยเพิ่มค ุณคาใหกับภาพของคุณ
• ผิวเคลือบมันหรูหรามีระดับ นาสัมผัส



 เทคโนโลยี ImagEn
ImageEn 
เปนเทคโนโลยีปรับแตงภาพเฉพาะของ Philips 
ที่วิเคราะหภาพอัตโนมัติเพื่อปรับสีและความคม
ใหถูกตองสมจริง: ImagEn 
แบงแสดงสีแตละสีอยางชัดเจนเพื่อไมใหเกิด 
"เงาซอน" 
ปรับการกระจายความสวางใหไดภาพที่คมชัดแ
ละแกไขคาแกมมาของสีใหเที่ยงตรง

อัตราสวนของกรอบที่สมบูรณแบบ 4:3
ดวย Philips digital PhotoFrame 
จะทําใหคุณมั่นใจวาไดรับชมภาพในอัตราสวน 
4:3 เพื่ออรรถรสในการชมที่ยอดเยี่ยม

RadiantColor
RadiantColor เปนเทคโนโลยีเฉพาะของ Philips 
สําหรับการแสดงภาพถายขนาดเล็กในอัตราสวน 
4:3 
ไดอยางสวยงามโดยเพิ่มสีที่อยูตรงขอบของภาพ
ถายที่เล็กกวาหนาจอไปที่ดานขางของหนาจอ 
ชวยลดแถบสีดําและการบิดเบี้ยวที่เกิดจากการ
ปรับอัตรามุมมอง

เอฟเฟกตภาพปะติดทีละหลายๆ ภาพ
เปนการแสดงเอฟเฟกตภาพสไลดในรูปแบบภา
พปะติดซึ่งจะรวบรวมภาพตางๆ 
เขาดวยกันโดยอัตโนมัติและใชวิธีการสุมเพื อห
ลีกเลี่ยงการแสดงภาพที่มีขอบไมสวยอันอาจเกิด
จากภาพที่มีขนาดเล็กกวาขนาดของจอภาพ

การดูภาพถายในแฟลชไดรฟ USB
ชองเสียบ USB 
สําหรับการชมและอวดภาพถายที่จัดเก็บในแฟล
ชไดรฟ USB ไดอยางงายดาย

SmartPower
ระบบตั้งเวลาเปดปด PhotoFrame 
ตามเวลาที่คุณเลือก 
จะชวยลดการใชพลังงานเพื่อรักษาสิ่งแวดลอมโ
ดยประหยัดคาไฟไดถึงหนึ่งในสามของการใชงา
น

ปรับทิศทางโดยอัตโนมัติ
การปรับใหเปนโหมดแนวนอน/
แนวตั้งโดยอัตโนมัตินั้นใชเซนเซอรซึ่งจดจํากา
รปรับทิศทางของ PhotoFrame 
และแสดงภาพแตละภาพในโหมดที่ถูกตอง
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ภาพ/แสดงภาพ
• มุมมองภาพ: @ C/R > 10, 130º (H) / 110º (V)
• อายุการใชงาน, ความสวาง 50%: 20000 ชม.
• ความสวาง: 200 cd/m²
• อัตราการจัดมุมมอง: 4:3
• ความละเอียดจอ: 320 x 234
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 300:1
การเชื่อมตอ
• USB: โฮสต USB 2.0
สื่อเก็บขอมูล
• USB: แฟลชไดรฟ USB
• ประเภทการดหนวยความจํา: Secure Digital (SD), 

Secure Digital SDHC, การดมัลติมีเดีย, การด xD, 
Memory Stick, Memory Stick Pro

สะดวกสบาย
• เครื่องอานการด: ในตัว (1x)
• รูปแบบภาพที่รองรับ: ภาพ JPEG, สูงถึง 10MB 

ดวยไฟล JPEG, สูงถึง 20 เมกะพิกเซล
• รองรับการจัดวางไดสะดวก: 

ปรับทิศทางของรูปภาพโดยอัตโนมัติ, แนวนอน, 
แนวตั้ง

• ปุมและการควบคุม: 3 ปุม, 
ปุมปอนขอมูลและเลือกรายการ 4 ทิศทาง

• โหมดการเลน: เบราสแบบเต็มจอ, ภาพสไลด, 
เบราสธัมบเนล

• ตกแตงภาพ: คัดลอก, ลบ, หมุน, ซูมและครอปภาพ
• เอฟเฟกตของภาพถาย: สีขาวและดํา, กรอบ, 

สีซีเปย, สีสันสดใส
• การตั้งคาภาพสไลด: แบบสุม, แบบเรียงลําดับ, 

สรางเอฟเฟกตชนิดภาพตอเนื่อง
• พื้นหลังจอภาพ: สีดํา, สีขาว, สีเทา, ปรับอัตโนมัติ
• ฟงกชันตั้งคา: การปรับความสวาง, ภาษา, สถานะ, 

เปด/ปดอัตโนมัติ, เปด/ปด เสียง 'บี๊พ', 
ตั้งคาเวลาและวันที่, ใชงาน/
ไมใชงานฟงกชันแสดงนาฬิกา, ปลุก

• สถานะของระบบ: เวอรชันของเฟรมแวร, 
หนวยความจําคงเหลือ

• สถานะสื่อที่เชื่อมตออยู: สื่อที่เช่ือมตออยู, 

หนวยความจําคงเหลือ
• การใชงานกับระบบพลักแอนดเพลย: Windows 

Vista, Windows 2000/XP หรือสูงกวา, Mac OS X
• การอนุมัติตามกฎขอบังคับ: BSMI, C-Tick, CCC, CE, 

FCC, GOST, PSB, สวิตเซอรแลนด, UL/cUL
• ภาษาที่แสดงบนหนาจอ: อังกฤษ, สเปน, เยอรมัน, 

ฝรั่งเศส, อิตาลี, เนเธอรแลนด, เดนมารค, รัสเซีย, 
จีน, ญ่ีปุน

อุปกรณเสริม
• อุปกรณเสริมที่มีให: อะแดปเตอร AC-DC, ขาตั้ง, 

คูมือเริ่มตนใชงานอยางยอ, คูมือผูใช
ขนาด
• ขนาดเครื่องพรอมขาตั้ง (กวาง x สูง x ลึก): 

167.8 x 135.3 x 100.73 มม.
• ชวงอุณหภูมิ (การทํางาน): 0°C ถึง 40°C
• ชวงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20°C ถึง 70°C
กําลังไฟ
• การใชพลังงาน: 3 วัตต
• โหมดพลังงานที่รองรับ: ไฟ AC
ขนาดบรรจุภัณฑ
• EAN: 87 12581 41302 6
• จํานวนของผลิตภัณฑทั้งหมด: 1
• ประเภทบรรจุภัณฑ: กลองบรรจุ
• ขนาดหีบหอบรรจุ (กวาง x สูง x ลึก): 

22.48 x 21.82 x 8.1 ซม.
• น้ําหนักสุทธิ: 0.532 กก.
• น้ําหนักสุทธิ: 0.713 กก.
• น้ําหนักเมื่อทดคา: 0.181 กก.
ดานนอกกลอง
• GTIN: 1 87 12581 41302 3
• จํานวนบรรจุภัณฑ: 6
• ดานนอกกลอง (ลิตร x กวาง x สูง): 

50.5 x 23.9 x 24.5 ซม.
• น้ําหนักสุทธิ: 3.192 กก.
• น้ําหนักสุทธิ: 4.9 กก.
• น้ําหนักเมื่อทดคา: 1.708 กก.
•
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