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Za každým snímkem je váš příběh

Kolik digitálních snímků se vejde do vašeho PC? Zobrazit, sdílet a znovu prožít všechny 
vzpomínky vám pomůže zařízení Fotorámeček Philips – nejsnadnější způsob, jak zobrazit 
digitální fotografie v tiskové kvalitě bez použití počítače.

Vysoká kvalita obrazu podobná výtiskům
• Vysoká hustota pixelů zajišťuje ostré a detailní zobrazení fotografií
• Barevný displej pro vzhled fotografií podobný výtiskům
• Jas je nastavitelný podle okolního osvětlení

Snadné zobrazení digitálních fotografií
• Prohlížejte si fotografie přímo z paměťových karet - počítač není nutný
• Vytvořte prezentaci ze všech uložených fotografií
• Přehrávání prezentací, prohlížení fotografie nebo náhledů, zobrazení času
• Inteligentní ukládání umožňuje uložit více fotografií
• Načtení fotografií z fotoaparátů nebo jejich přenos z počítače

Báječná výhoda
• Každodenní automat. zapnutí a vypnutí displeje v předem zvolených intervalech
• Snadné a intuitivní ovládání – odpadá složité nastavování programů
• Umožňuje zvolit ze zobrazení na šířku i na výšku
• Funguje na střídavý proud anebo bezdrátově na napájení z akumulátoru
 



 Displej s vysokou hustotou pixelů
Jen nejlepší displej s vysokou hustotou zobrazí 
dokonce o 88 procent více pixelů na palec 
čtverečný, než je tomu u vynikajícího 17palcového 
monitoru LCD – vdechne vašim cenným fotografiím 
život v bohatých detailech a zářivých barvách, jaké 
mají opravdu kvalitní výtisky.

Nastavitelný jas
Nastavitelný jas displeje vám poskytuje lepší zážitek 
ze sledování, protože umožňuje sladit jas displeje 
s okolním osvětlením. Nezáleží na tom, zda své 
cenné fotografie prohlížíte za denního světla nebo 
v noci.

Sloty pro paměťovou kartu
Pro snadné prohlížení a sdílení fotografií uložených 
na paměťových kartách jsou integrovány dvě čtečky 
paměťových karet. Do jednoho slotu pro 
paměťovou kartu lze vložit karty Compact Flash I 
(CF) a do druhého paměťovou kartu Memory Stick 
(MS), SD a Multi Media (MMC).

Více režimů prohlížení
Flexibilní režimy zobrazení nabízejí volnost výběru 
zobrazování fotografií: po jednom snímku, v režimu 
miniatur pro rychlé a snadné vyhledávání anebo 
vytvoření prezentace z nejcennějších fotografií.

Inteligentní ukládání fotografií
Inteligentní ukládání fotografií využívá inteligentní 
software, jenž minimalizuje nároky na paměťové 
médium a přitom nesnižuje kvalitu fotografií.

Port USB

Zařízení má vestavěný konektor USB pro snadné a 
rychlé čtení či přenos fotografií z většiny fotoaparátů 
nebo počítačů. Kompatibilitu svého fotoaparátu se 
zařízením Philips Digital Photo Display můžete ověřit 
na webových stránkách společnosti Philips.
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Přednosti
• Úprava fotografií: Kopírování, Odstranění, Rotace, proud, Napájení z baterií
•

Obraz/displej
• Oblast sledování: 137 mm x 91 mm
• Rozteč bodů (horizontální): 0,1905 mm
• Rozteč bodů (vertikální): 0,1905 mm
• Rozlišení: 720 x 480 pixelů
• Jas (v nitech): 200 nit
• Úhel sledování: - C/R > 5
• Úhel sledování (h / v): 170 / 170 stupeň
• Životnost, do snížení jasu o 50 %: 20000 h

Možnosti připojení
• USB: Do digitálního fotoaparátu, Do počítače

Úložná média
• Typy paměťových karet: Compact Flash typ I, 

Memory Stick, Memory Stick Pro, Multimedia 
Card, Secure Digital

Pohodlí
• Čtečka paměťových karet: Vestavěné (1x)
• Podporovaný formát fotografií: Fotografie JPEG 

(uspořádání DCF), Až 12 megapixelů
• Velikost paměti pro uložení fotografií: 50 či více 

fotografií
• Podpora umístění: Na šířku, Na výšku
• Tlačítka a ovládací prvky: 6 tlačítek
• Režim přehrávání: Procházení v režimu celé 

obrazovky, Prezentace, Procházení miniatur
• Funkce nastavení: Úprava jasu, Jazyk, Prezentace, 

Stav, Denní automatické zapnutí/vypnutí

Zobrazení v prezentaci
• Jazyky zobrazení na obrazovce OSD: Angličtina, 

Francouzština, Němčina, Italština, Japonština, 
Ruština, zjednodušená čínština, Španělština

• Kompatibilita se stand. Plug & Play: Windows 2000/
XP nebo novější, Operační systém Mac OS X, 
Linux

• Regulační opatření: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, 
GOST, PSB, UL, VCCI

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Napájecí adaptér stř./

stejnosm., Stručný návod, Podstavec, kabel USB
• Uživatelský návod k disku CD-ROM: Ano

Rozměry
• Rozměry přístroje se stojanem (Š x V x H): 

212 x 164 x 105 mm
• Hmotnost: 0,73 kg
• Rozsah teplot (provozní): 0 °C až 45 °C
• Rozsah teplot (skladovací): -20 °C až 60 °C

Napájení
• Spotřeba elektrické energie: (Sytém zapnutý a 

akumulátor se nabíjí) 12 W
• Doba provozu na baterie: 0,8 h
• Indikátor LED baterie: Nabíjení - žlutá, Nenabíjí se 

- vypnuto
• Indikátor napájení LED: Provoz - zelená
• Podpora režimu spotřeby: Napájení na střídavý 
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