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Elke foto vertelt uw verhaal

Hoeveel digitale foto's staan er op uw PC? Bekijk, deel en beleef uw herinneringen 
opnieuw met het Philips-fotoframe, de gemakkelijkste manier om uw digitale foto's 
zonder PC in afdrukkwaliteit te bekijken.

Hoogwaardige fotokwaliteit
• Hoge pixeldichtheid voor een scherpe en gedetailleerde fotoweergave
• Kleurendisplay geeft foto's weer in hoogwaardige kwaliteit
• Helderheid aan te passen aan omgevingslicht

Makkelijk uw digitale foto's bekijken
• Gegevens rechtstreeks van geheugenkaarten lezen - geen PC vereist
• Maak een diapresentatie van alle opgeslagen foto's
• Diapresentaties, foto's, miniatuurafbeeldingen of de klok weergeven
• Door de slimme opslagplaats voor foto's kunnen meer foto's worden opgeslagen
• Lees foto's vanaf de camera of download ze van de PC

Ongelooflijk gebruiksgemak
• Display op ingestelde tijden automatisch in- of uitschakelen
• Simpele, intuïtieve bediening, geen programmering nodig
• Keuze tussen landscape en portrait modus
• Werkt op AC-netstroom of draadloos met de oplaadbare batterij
 



 Display 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.

Instelbare helderheid
De aanpasbare helderheid levert een betere 
kijkervaring op. De helderheid van het beeldscherm 
kan aan het omgevingslicht worden aangepast, 
ongeacht of u de foto's bij daglicht of 's nachts 
bekijkt.

Geheugensleuven
Er zijn twee geheugenkaartlezers ingebouwd 
waarmee u foto's die zijn opgeslagen op 
geheugenkaarten eenvoudig kunt delen en bekijken. 
De ene geheugenkaart is geschikt voor CF-kaarten 
(Compact Flash I); de andere is geschikt voor MS-
kaarten (Memory Stick), SD-kaarten en MMC-
kaarten (Multi Media Card).

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.

Verstandige opslagplaats voor foto's
Intelligente software minimaliseert de vereiste 
opslagruimte zonder dat de weergavekwaliteit van 
de foto's achteruit gaat.

USB-poort

Met de ingebouwde USB-aansluiting kunt u vanaf de 
meeste camera's en PC's snel en eenvoudig foto's 
downloaden. Ga naar de website van Philips om te 
controleren of uw camera compatibel is met Philips 
Digital Photo Display.
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Kenmerken
uit •
Beeld/display
• Effectief weergavegebied: 137 x 91 mm
• Puntafstand (horizontaal): 0,1905 mm
• Puntafstand (verticaal): 0,1905 mm
• Resolutie: 720 x 480 pixels
• Helderheid (nits): 200 nit
• Kijkhoek: bij C/R > 5
• Kijkhoek (h / v): 170 / 170 graad
• Tot 50% helderheid tijdens levensduur: 20000 u

Connectiviteit
• USB: Naar digitale camera, Naar PC

Opslagmedia
• Geheugenkaarttypen: Compact Flash type I, 

Memory Stick, Memory Stick Pro, Multimedia 
kaart, Secure Digital

Gebruiksgemak
• Kaartlezer: Ingebouwd (1x)
• Ondersteuning fotoformaat: JPEG-foto (in DCF-

structuur), Maximaal 12 megapixels
• Ruimte voor foto-opslag: 50 foto's of meer
• Ondersteuning voor plaatsing: Landscape, Portrait
• Knoppen en bedieningselementen: 6 knoppen
• Afspeelmodus: Bladeren in volledige weergave, 

Diapresentatie, Bladeren met (touchscreen-
)icoontjes

• Installatiefunctie: Helderheidsaanpassing, Taal, 
Diapresentatie, Status, Dagelijks automatisch aan/

• Foto bewerken: Kopiëren, Verwijderen, Roteren, 
Weergeven in diapresentatie

• OSD-talen: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Japans, 
Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans

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

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

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, 

Snelstartgids, Standaard, USB-kabel
• Gebruikershandleiding op CD-ROM

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

212 g x 164 x 105 mm
• Gewicht: 0,73 kg
• Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 °C tot 45 °C
• Temperatuurbereik (opslag): -20 °C tot 60 °C

Voeding
• Energieverbruik: (Systeem ingeschakeld en batterij 

wordt opgeladen) 12 W
• Gebruiksduur met batterij: 0,8 u
• Indicator LED-batterij: Laden - oranje, Niet laden - 

uit
• Power Led indicator: In bedrijf - groen
• Ondersteuning voor energiemodus: Werkt op 

AC-stroom, Werkt op batterijen
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