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Varje bild har en historia

Hur många digitala bilder döljer sig i din dator? Se, dela och återupplev dina minnen med 
Philips fotoram – det lättaste sättet att visa digitala foton i tryckkvalitet utan dator.

Högkvalitativ, utskriftslik visning
• Hög bildpunktstäthet för skarp och detaljerad fotovisning
• Färgdisplay som visar bilder med en utskriftslik kvalitet
• Ljusstyrkan kan justeras så att den passar det omgivande ljuset

Visa dina digitala bilder på ett enkelt sätt
• Visa bilder direkt från minneskortet - utan dator
• Skapa ett bildspel med alla sparade bilder
• Visa bildspel, enstaka foton, miniatyrbilder eller klockan
• Smart lagring gör att du kan lagra fler foton
• Visa bilder direkt från kameran eller för över dem från datorn

Fantastisk bekvämlighet
• Displayen kan slås på och av automatiskt på förinställda tider varje dag
• Enkel, intuitiv hantering - ingen programmering krävs
• Du kan välja mellan visning i stående eller liggande läge
• Elförsörjning via nätspänning eller trådlöst med uppladdningsbart batteri
 



 Visning med hög bildpunktstäthet
Den branschledande skärmen med hög täthet visar 
88 procent fler bildpunkter per kvadrattum än t.o.m. 
en förstklassig 17-tums LCD-skärm. Dina foton visas 
med samma verklighetstrogna detaljrikedom och 
starka färger som i högkvalitativa utskrifter.

Inställbar ljusstyrka
Skärmens justerbara ljusstyrka ger dig bättre 
bildvisning i och med att du kan justera ljusstyrkan till 
att passa alla ljusförhållanden, oavsett om du tittar på 
dina bilder på mitt på dagen eller mitt i natten.

Minneskortplats
Det finns två inbyggda minneskortsläsare för att 
förenkla när man vill titta på och dela med sig av 
fotona som sparats på minneskorten. Den ena 
minneskortplatsen passar Compact Flash I (CF) 
medan den andra passar minneskorten Memory 
Stick (MS), SD Card och Multi Media Cards (MMC).

Flera visningslägen
Med de flexibla visningslägena kan du visa dina bilder 
antingen en i taget, som miniatyrbilder när du 
behöver söka efter en bild eller som ett bildspel med 
dina favoritbilder.

Intelligent bildlagring
Tack vare den smarta programvaran lagras bilder på 
ett intelligent sätt, så att lagringsutrymmet minimeras 
utan att visningskvaliteten riskeras.

USB-port

Enheten har en inbyggd USB-port så du snabbt och 
enkelt kan ladda ner bilder från de flesta kameror 
och datorer. Du kan kontrollera om din kamera är 
kompatibel med Philips digitala fotoram på Philips 
webbplats.
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Funktioner
Bildspel, Status, Automatisk på/av varje dag Batteridriven
•

Bild/visning
• Effektiv visningsyta: 137 x 91 mm
• Punktavstånd (horisontalt): 0,1905 mm
• Punktavstånd (vertikalt): 0,1905 mm
• Upplösning: 720 x 480 pixel
• Ljusstyrka (nits): 200 nit
• Synfältsvinkel: vid C/R > 5
• Betraktningsvinkel (h / v): 170 / 170 grader
• Livslängd till 50 % ljusstyrka: 20 000 tim

Anslutningar
• USB: Till digitalkameran, Till datorn

Lagring
• Minneskortstyper: Compact Flash typ I, Memory 

Stick™, Memory Stick Pro, Multimediekort, SD 
(Secure Digital)

Bekvämlighet
• Kortläsare: Inbyggd (1x)
• Bildformat som kan användas: JPEG-foto (med 

DCF-struktur), Upp till 12 megapixel
• Lagringsstorlek för bilder: 50 bilder eller fler
• Placeringar som kan användas: Liggande, Stående
• Knappar och kontroller: 6 knappar
• Uppspelningsläge: Bläddra i helskärm, Bildspel, 

Bläddra bland miniatyrbilder
• Konfigurera funktion: Justering av ljusstyrka, Språk, 

• Fotoredigering: Kopiera, Radera, Rotera, Visa i 
bildspel

• OSD-språk: Engelska, Franska, Tyska, Italienska, 
Japanska, Ryska, kinesiska (förenklad), Spanska

• Plug & Play-kompatibel: Windows 2000/XP eller 
senare, Mac OS X, Linux

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

Tillbehör
• Tillbehör: Nätadapter, Snabbstartguide, Ställning, 

USB-kabel
• Bruksanvisning på CD-skiva

Storlek
• Apparatstorlek med stativ (B x H x D): 

212 x 164 x 105 mm
• Vikt: 0,73 kg
• Temperaturintervall (drift): 0 °C till 45 °C
• Temperaturintervall (förvaring): -20 °C till +60 °C

Ström
• Strömförbrukning: (Systemet på och batteriet 

laddas) 12 W
• Drifttid för batteri: 0,8 tim
• Batteriindikator: Laddar - gul, Laddar inte - av
• Lysdiodsvisning för ström: Påslagen – grön
• Energiläge som kan användas: Nätdriven, 
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