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vlastný príbeh
Koľko digitálnych obrázkov sa skrýva na vašom PC? Prezerajte, zdieľajte a znova prežite 
svoje spomienky s digitálnym fotografickým displejom Philips, ktorý predstavuje 
najjednoduchší spôsob na zobrazovanie digitálnych fotografií v tlačovej kvalite - bez PC.

Vysokokvalitné zobrazovanie obrázkov v tlačovej kvalite
• Vysoká hustota pixelov pre ostré a detailné zobrazovanie fotografií
• Plne farebný displej na zobrazovanie fotografií v takmer fotografickej kvalite
• Nastaviteľný jas na prispôsobenie zobrazenia svetelným podmienkam okolia

Jednoducho zobrazujte vaše digitálne fotografie
• Prezerajte fotografie priamo z pamäťových kariet - netreba žiadny počítač
• Vytvorte prezentácie pre všetky uložené fotografie
• Prehranie prezentácie, jednej fotografie, miniatúry alebo zobrazenie hodín
• Inteligentné uloženie Vám umožní uložiť viac fotografií
• Čítajte fotografie z fotoaparátov alebo si ich stiahnite z vášho počítača

Skvelé pohodlie
• Automaticky zapne a vypne displej každý deň v nastavenom čase
• Jednoduchá a intuitívna obsluha - nie je potrebné nič programovať
• Vaša voľba zobrazenia na šírku alebo na výšku
• Funguje na napájaní striedavým prúdom alebo bezdrôtovo s nabíjateľnou batériou
 



 Displej s vysokou hustotou pixelov
Najlepšia obrazovka s vysokou hustotou pixelov 
zobrazí o 88 percent viac pixelov na štvorcový palec, 
dokonca v porovnaní s prvotriednym 17-palcovým 
LCD monitorom -- predvedie vaše milované 
fotografie v „reálnych“, bohatých detailoch a sýtych 
farbách ako výtlačky vo vysokej kvalite.

Nastaviteľný jas
Nastaviteľný jas displeja zabezpečuje lepší zážitok zo 
sledovania, lebo vám dáva schopnosť prispôsobiť jas 
displeja svetelným podmienkam okolia bez ohľadu na 
to, či si prezeráte svoje vzácne fotografie pri dennom 
svetle alebo večer.

Priečinky pre pamäťové karty
Zariadenie má vstavané dve čítačky pamäťových 
kariet na jednoduché pozeranie a zdieľanie fotografií 
uložených na pamäťových kartách. Jeden priečinok 
pre pamäťové karty je určený pre karty Compact 
Flash I (CF) zatiaľ, čo druhý je vhodný pre karty 
Memory Stick (MS), SD Card a Multi Media Cards 
(MMC).

Viaceré zobrazovacie režimy
Flexibilné režimy zobrazovania vám dávajú slobodu 
zobraziť fotografie po jednom obrázku, v režime 
miniatúr pre rýchle a jednoduché vyhľadávanie alebo 
vytvoriť prezentáciu slideshow vašich najcennejších 
fotografií.

Inteligentné uloženie fotografií
Inteligentné uloženie fotografií funguje pomocou 
inteligentného softvéru, ktorý minimalizuje 
vyžadovaný úložný priestor bez kompromisu 
v kvalite zobrazovania fotografií.

Port USB

Konektor USB vstavaný do zariadenia pre 
jednoduché a rýchle čítanie alebo preberanie 
fotografií z väčšiny fotoaparátov alebo počítačov. 
Navštívte webovú lokalitu spoločnosti Philips a 
skontrolujte kompatibilitu vášho fotoaparátu s 
Digitálnym fotografickým displejom Philips.
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Hlavné prvky
každodenne Napájané batériami
•

Obraz/Displej
• Efektívna viditeľná oblasť: 137 x 91 mm
• Rozstup bodov (horizontálny): 0,1905 mm
• Rozstup bodov (vertikálny): 0,1905 mm
• Rozlíšenie: 720 x 480 pixelov
• Svetlosť (nity): 200 nit
• Uhol zobrazenia: @ C/R > 5
• Uhol zobrazenia (h / v): 170 / 170 stupeň
• Životnosť, do 50 % jasu: 20 000 hod

Pripojiteľnosť
• USB: Do digitálneho fotoaparátu, Do PC

Pamäťové médium
• Typy pamäťových kariet: Compact Flash typ I, 

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

Užitočná funkcia
• Čítačka kariet: Vstavané (1 x)
• Podporovaný formát fotografií: Fotografia JPEG (v 

štruktúre DCF), Až 12 megapixelov
• Veľkosť úlož. priestoru pre fotografie: 50 a viac 

fotografií
• Podporované umiestnenie: Na šírku, Na výšku
• Tlačidlá a ovládanie: 6 tlačidiel
• Režim prehrávania: Prezeranie na celej obrazovke, 

Prezentácia, Prezeranie miniatúr
• Funkcia nastavenia: Nastavenie jasu, Jazyk, 

Prezentácia, Stav, Automaticky zap./vyp. 

• Úprava fotografie: Skopírovať, Odstrániť, 
Rotovanie, Zobraziť v prezentácii

• OSD jazyky: Angličtina, Francúzština, Nemčina, 
Taliančina, Japončina, Ruština, Zjednodušená 
čínština, Španielčina

• Kompatibilita s Plug & Play: Windows 2000/XP 
alebo novší, Mac OS X, Linux

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

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: AC/DC adaptér, 

Sprievodca pre rýchly štart, Stojan, USB kábel
• Užívateľská príručka na disku CD-ROM: áno

Rozmery
• Rozmery zariadenia so stojanom (Š x V x H): 

212 x 164 x 105 mm
• Váha: 0 73 kg
• Rozsah teploty (prevádzkový): 0 °C až 45 °C
• Rozsah teploty (uskladnenia): od -20 °C do 60 °C

Napájanie
• Spotreba energie: (Systém zapnutý a batéria sa 

nabíja) 12 W
• Prevádzkový čas na batériu: 0.8 hod
• Indikátor LED batérie: Nabíja sa - jantárová, 

Nenabíja sa - Vyp.
• Indikačná LED dióda napájania: Prevádzka - zelená
• Podporovaný režim napájania: Napájanie zo siete, 
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