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Fiecare fotografie spune 

povestea voastră
Câte fotografii digitale sunt ascunse în calculatorul dvs.? Descoperiţi şi retrăiţi amintirile cu 
rama foto Philips, cel mai simplu mod de afişare a fotografiilor digitale la calitate de tipărire, 
fără PC.

Calitate ridicată, la nivelul fotografiilor clasice
• O densitate ridicată a pixelilor pentru fotografii clare, de mare fidelitate
• Afișaj full color, pentru a vedea fotografiile așa cum ar arăta tipărite
• Luminozitatea este reglabilă în funcţie de condiţiile ambientale

Afișare simplă a fotografiilor digitale
• Vizionaţi fotografiile direct de pe cardul de memorie, fără PC.
• Creaţi prezentări cu fotografiile salvate
• Redaţi prezentări, fotografii individuale, miniaturi sau afișaţi ceasul
• Sistemul de stocare inteligent vă permite să stocaţi mai multe fotografii
• Puteţi citi fotografiile din aparat sau le puteţi descărca de pe PC.

Comoditate sporită
• Ecranul poate porni și se poate opri la orele prestabilite
• Funcţionare simplă, intuitivă - nu este necesară programarea
• Puteţi opta pentru afișare în format Portret sau Peisaj
• Funcţionează cu curent alternativ sau cu acumulatorul încorporat
 



 Ecran cu densitate ridicată a pixelilor
Cu ajutorul celui mai bun ecran din domeniu, cu 
densitate ridicată, puteţi vedea cu 88% mai mulţi 
pixeli decât pe un monitor LCS de 17'' - punând în 
evidenţă fotografiile dvs. memorabile în culori și 
detalii la nivelul fotografiilor obţinute în atelierele 
foto profesionale.

Luminozitate reglabilă
Afișajul cu luminozitate reglabilă îmbunătăţește 
condiţiile de vizionare, oferindu-vă posibilitatea de a 
ajusta luminozitatea în funcţie de condiţiile 
ambientale, indiferent dacă doriţi să vedeţi 
fotografiile ziua sau noaptea.

Sloturi pentru carduri de memorie
Există două cititoare de carduri de memorie 
integrate pentru vizionarea și partajarea facilă a 
fotografiilor stocate în carduri de memorie. Un slot 
pentru carduri de memorie acceptă carduri 
Compact Flash I (CF) în timp ce al doilea este 
compatibil cu standardele Memory Stick (MS), SD 
Card și Multi Media Card (MMC).

Moduri de vizualizare multiple
Puteţi afișa fotografiile individual sau sub formă de 
miniaturi, pentru a căuta simplu și rapid imaginea 
dorită. De asemenea, puteţi crea prezentări cu cele 
mai frumoase fotografii realizate.

Stocare inteligentă a fotografiilor
Sistemul de stocare inteligent dispune de un 
software special, care minimizează spaţiul de stocare 
necesar fără a compromite calitatea de afișare a 
fotografiilor.

Port USB

Un conector USB integrat în dispozitiv, pentru 
citirea sau descărcarea ușoară și rapidă a fotografiilor 
de pe majoritatea camerelor foto sau a 
calculatoarelor. Vizitaţi site-ul Web Philips pentru a 
verifica compatibilitatea camerei dvs. foto cu afișajul 
pentru fotografii digitale Philips.
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Repere
Prezentare, Stare, Oprire/Pornire automată zilnică Alimentare cu baterii
•

Imagine/Ecran
• Zonă vizualizare efectivă: 137 x 91 mm
• Dot Pitch (orizontal): 0,1905 mm
• Dot Pitch (vertical): 0,1905 mm
• Rezoluţie: 720 x 480 pixeli
• Luminozitate (nit): 200 nit
• Unghi de vizionare: la C/R > 5
• Unghi de vizionare (O / V): 170 / 170 grad
• Luminozitate cu 50% mai mare: 20000 oră

Conectivitate
• USB: La camera digitală, La PC

Medii de stocare
• Tipuri de carduri de memorie: Compact Flash I, 

Memory Stick, Memory Stick Pro, Card 
multimedia, Secure Digital

Comoditate
• Cititor de carduri: Încorporat (1x)
• Format foto acceptat: Fotografie JPEG (în structură 

DCF), Până la 12 megapixeli
• Dimensiune de stocare a fotografiilor: Cel puţin 50 

de fotografii
• Plasare acceptată: Peisaj, Portret
• Butoane și controale: 6 butoane
• Mod Redare: Parcurgere pe tot ecranul, 

Prezentare, Parcurgere pictograme
• Setare funcţie: Reglare luminozitate, Limbă, 

• Editare foto: Copiere, Ștergere, Rotire, Afișare în 
prezentare

• Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană, Italiană, 
Japonia, Rusă, Chineză simplificată, Spaniolă

• Compatibilitate Plug & Play: Windows 2000/XP sau 
versiuni ulterioare, Mac OS X, Linux

• Reglementări și standarde: BSMI, C-Tick, CCC, CE, 
FCC, GOST, PSB, UL, VCCI

Accesorii
• Accesorii incluse: Adaptor CA/CC, Ghid de 

iniţiere rapidă, Stand, Cablu USB
• Ghidul utilizatorului pe CD-ROM

Dimensiuni
• Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 

212 x 164 x 105 mm
• Greutate: 0,73 kg
• Interval temperatură (operare): între 0°C și 45°C
• Interval temperatură (stocare): între -20° și 60° C

Alimentare
• Consum: (Sistemul este pornit și bateria se încarcă) 

12 W
• Durată de funcţionare cu baterii: 0,8 oră
• LED indicator pentru baterie: Încărcare - 

Chihlimbar, Fără încărcare - oprit
• LED indicator funcţionare: Operare - verde
• Mod Alimentare acceptat: Alimentare CA, 
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