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Każde zdjęcie to kawałek 

historii
Ile zdjęć przechowujesz na dysku swojego komputera? Dzięki ramce do zdjęć firmy 
Philips, zapewniającej wysoką jakość obrazów, możesz przeglądać zdjęcia bez potrzeby 
korzystania z komputera.

Wysoka jakość wyświetlanego obrazu, bliska jakości wydruków
• Duża gęstość pikseli zapewnia ostre i szczegółowe wyświetlanie cyfrowych zdjęć
• Pełnokolorowy wyświetlacz umożliwia oglądanie zdjęć z jakością odbitek
• Automatyczne dopasowywanie jasności do warunków otoczenia

Wygodne wyświetlanie zdjęć cyfrowych
• Oglądaj zdjęcia bezpośrednio z karty pamięci — bez użycia komputera
• Tworzenie pokazów slajdów ze wszystkimi zapisanymi zdjęciami
• Pokaz slajdów, przegląd pojedynczych zdjęć i miniatur lub wyświetlenie zegara
• Inteligentne zarządzanie pamięcią pozwala na zapisanie większej liczby zdjęć
• Odczytywanie zdjęć z aparatu fotograficznego i pobieranie ich z komputera

Duża wygoda
• Automatyczne włączanie i wyłączanie wyświetlacza o ustawionym czasie
• Prosta, intuicyjna obsługa bez potrzeby programowania
• Możliwość wyświetlania w poziomie lub pionie
• Możliwość zasilania sieciowego lub akumulatorowego
 



 Wyświetlacz o dużej gęstości pikseli
Ten najlepszy w branży ekran o dużej gęstości pikseli 
wyświetla o 88% więcej pikseli na cal kwadratowy w 
porównaniu z wysokiej jakości 17-calowymi 
monitorami LCD. Dzięki temu Twoje najcenniejsze 
zdjęcia są wyświetlane z bogactwem szczegółów i 
żywymi kolorami, charakteryzującymi wysokiej 
jakości odbitki.

Możliwość regulacji jasności
Możliwość regulacji jasności wyświetlacza i 
dostosowania do warunków oświetleniowych 
otoczenia gwarantuje lepsze wrażenia podczas 
oglądania, niezależnie od tego, czy swoje ulubione 
zdjęcia oglądasz przy świetle dziennym, czy w nocy.

Gniazda kart pamięci
Wbudowane dwa czytniki umożliwiają łatwe 
przeglądanie i udostępnianie zdjęć zapisanych na 
kartach pamięci. Jedno z gniazd umożliwia 
korzystanie z kart Compact Flash I (CF), a drugie 
obsługuje karty Memory Stick (MS), SD Card i Multi 
Media Card (MMC).

Wiele trybów wyświetlania
Zróżnicowane tryby wyświetlania umożliwiają 
wyświetlanie zdjęć jedno po drugim, w postaci 
miniatur w celu szybkiego wyszukiwania, lub też 
wyświetlanie ulubionych zdjęć w pokazach slajdów.

Inteligentne przechowywanie zdjęć
Ta funkcja wykorzystuje inteligentne 
oprogramowanie w celu zminimalizowania 
wymaganej ilości miejsca przechowywania, 
jednocześnie zachowując wysoką jakość obrazu.

Port USB

Złącze USB, w które wyposażone jest urządzenie, 
znacznie usprawnia odczytywanie i pobieranie zdjęć 
z większości komputerów i aparatów 
fotograficznych. W celu sprawdzenia zgodności 
posiadanego aparatu fotograficznego z cyfrowym 
wyświetlaczem Philipsa należy odwiedzić stronę 
internetową firmy Philips.
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Zalety
wyłączanie codziennie •
Obraz/wyświetlacz
• Część widoczna ekranu: 137 x 91 mm
• Szerokość plamki (w poziomie): 0,1905 mm
• Szerokość plamki (w pionie): 0,1905 mm
• Rozdzielczość: 720 x 480 pikseli
• Jasność (nitów): 200 nit
• Kąt widzenia: przy C/R > 5
• Kąt widzenia (p / p): 170 / 170 stopnie
• Czas eksploatacji dla 50% jasności: 20000 godz.

Połączenia
• Połączenie USB: Do aparatu cyfrowego, Do 

komputera

Nośniki pamięci
• Typy kart pamięci: Compact Flash typ I, Memory 

Stick, Memory Stick Pro, Karta multimedialna, 
Secure Digital

Udogodnienia
• Czytnik kart: Wbudowany (1x)
• Obsługiwany format zdjęć: Zdjęcia JPEG (w 

strukturze DCF), Maksymalnie 12 megapikseli
• Wielkość miejsca przechowywania zdjęć: 50 zdjęć 

lub więcej
• Możliwość zmiany orientacji ekranu: Krajobraz 

(poziomo), Portret (pionowo)
• Przyciski i elementy sterujące: 6 przycisków
• Tryb odtwarzania: Przeglądanie w trybie 

pełnoekranowym, Pokaz slajdów, Przeglądanie w 
trybie miniatur

• Możliwość konfiguracji: Regulacja jasności, Język, 
Pokaz slajdów, Stan, Automatyczne włączanie/

• Edycja zdjęć: Kopiowanie, Usuwanie, Obracanie, 
Pokaz slajdów

• Języki menu ekranowego: angielski, francuski, 
niemiecki, włoski, japoński, rosyjski, chiński 
uproszczony, hiszpański

• Obsługa funkcji Plug & Play: Windows 2000/XP lub 
nowszy, Mac OS X, Linux

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

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy 

stabilizowany, Skrócona instrukcja obsługi, 
Podstawa, przewód USB

• Instrukcja użytkow. na płycie CD-ROM

Wymiary
• Wymiary zestawu z podstawą (szer. x wys. x gł.): 

212 x 164 x 105 mm
• Waga: 0 73 kg
• Zakres temperatur (eksploatacja): 0°C do 45°C
• Zakres temperatur (przechowywanie): -20°C do 

60°C

Zasilanie
• Pobór mocy: (Urządzenie włączone i ładowanie 

baterii) 12 W
• Czas pracy przy zasilaniu bater.: 0,8 godz.
• Wskaźnik LED akumulatora: Ładowanie – żółte, 

Brak ładowania – wyłączone
• Wskaźnik LED zasilania: Tryb pracy — zielony
• Obsługiwany tryb zasilania: Zasilanie prądem 

zmiennym, Zasilanie bateryjne
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