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Her fotoğraf bir hikaye anlatır

PC'nizde kaç dijital fotoğraf gizli? Philips Fotoğraf Çerçevesi ile anılarınızı görün, paylaşın ve 
yeniden yaşayın, dijital fotoğraflarınızı PC olmadan baskı kalitesinde görüntülemenin en 
kolay yolu.

Yüksek baskı kalitesinde fotoğraf görüntüsü
• Keskin ve detaylı fotoğraf görüntüleme için yüksek piksel yoğunluğu
• Baskı kalitesinde fotoğraflar için tam renkli ekran
• Ortam ıșığıyla uyum sağlayacak șekilde ayarlanabilir parlaklık

Dijital fotoğraflarınızı kolayca görüntüleyin
• Fotoğraflarınızı doğrudan bellek kartlarından görüntüleyin - PC gerekmez
• Tüm kayıtlı fotoğraflar için bir slayt gösterisi yaratın
• Slayt gösterileri, tekli fotoğraf, küçük resimler veya saati görüntüleyin
• Akıllı saklama daha çok fotoğraf saklanmasını sağlar
• Fotoğrafları fotoğraf makinesinden okuyun ya da PC'nizden yükleyin

Büyük kullanım kolaylığı
• Ekranınızı gün içinde belirli saatlerde otomatik olarak açıp kapatabilirsiniz
• Kolay, kendiliğinden öğrenilebilen çalıștırma - programlama gerekmez
• Manzara ya da portre ekran seçiminiz
• AC güçte ya da șarj edilebilir pille kablosuz olarak çalıștırın
 



 Yüksek piksel yoğunluğuna sahip ekran
Sektördeki en iyi yüksek yoğunluğa sahip bu ekran, 
en pahalı 17 inç LCD monitörlerden bile yüzde 88 
daha fazla piksel görüntüler -- böylece fotoğraflarınızı 
yüksek kaliteli baskılardaki zengin ayrıntılar ve canlı 
renklerle gösterir.

Ayarlanabilir parlaklık
Ayarlanabilir ekran parlaklığı, en değerli 
fotoğraflarınızı görüntülerken gündüz ya da gece 
farketmeksizin ortam koșullarıyla uyumlu parlaklığı 
ayarlayabilmenizi mümkün kılarak daha iyi bir 
görüntüleme sağlar.

Bellek kartı yuvaları
Bellek kartlarına saklanan fotoğrafların kolay 
görüntülenmesi ve paylașılması için iki bellek kartı 
okuyucusu dahil edilmiștir. Bir bellek kartı yuvasına 
Compact Flash I (CF) kartları takılabilirken, ikincisi 
Memory Stick'ler (MS), SD Kartlar ve Multimedya 
Kartları (MMC) için uygundur.

Çoklu görüntüleme modları
Esnek görüntüleme modları size tek seferde tek bir 
görüntü, hızlı ve kolay aramalar için küçük fotoğraflar 
ve en değerli fotoğraflarınız için slayt gösterisi 
modlarında görüntüleme yapma özgürlüğünü verir.

Akıllı fotoğraf saklama
Akıllı fotoğraf saklama, fotoğraf görüntü kalitesinden 
ödün vermeden gerekli saklama alanını minimuma 
indiren bir akıllı yazılımdır.

USB portu

Cihaz üzerindeki dahili USB konnektörü, çoğu 
kameradaki veya PC'deki fotoğrafları açmak veya 
yüklemek için kullanılabilir. Kameranızın Philips 
Digital Photo Display ile uyumlu olup olmadığını 
kontrol etmek için Philips web sitesini ziyaret edin.
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Özellikler
Gösterisi, Durum, Günlük otomatik açma/kapama • Güç modu desteklenir: AC güç, Pille çalıșır
•

Görüntü/Ekran
• Efektif izleme alanı: 137 x 91 mm
• Nokta Aralığı (yatay): 0,1905 mm
• Nokta Aralığı (dikey): 0,1905 mm
• Çözünürlük: 720 x 480 piksel
• Parlaklık (nit): 200 nit
• İzleme açısı: C/R > 5 ise
• İzleme açısı (y / d): 170 / 170 derece
• %50 parlaklığa kadar kullanım ömrü: 20000 sa

Bağlanabilirlik
• USB: Dijital kameraya, PC'ye

Depolama Ortamı
• Hafıza Kartı Türleri: Compact Flash tip I, Memory 

Stick (Hafıza kartı), Memory Stick Pro, Multimedya 
Kartı, Secure Digital (Güvenli Dijital)

kolaylıklar
• Kart Okuyucu: Dahili (1x)
• Fotoğraf formatı desteklenir: JPEG fotoğraf (DCF 

yapısında), 12 Megapiksele kadar
• Fotoğraf saklama boyutu: 50 fotoğraf veya üzeri
• Yerleștirme desteklenir: Manzara, Portre
• Düğmeler ve kontroller: 6 düğme
• Çalma modu: Tam ekran gözatma, Slayt Gösterisi, 

Küçük resimlerle gözatma
• Kurulum fonksiyonu: Parlaklık ayarı, Dil, Slayt 

• Fotoğraf düzenleme: Kopyala, Sil, Döndürme, Slayt 
gösterisinde göster

• OSD Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, 
İtalyanca, Japonca, Rusça, Basitleștirilmiș Çince, 
İspanyolca

• Tak ve Çalıștır Uyumluluğu: Windows 2000/XP 
veya üzeri, Mac OS X, Linux

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

Aksesuarlar
• Aksesuarlarla Birlikte: AC-DC Adaptörü, Hızlı 

bașlangıç kılavuzu, Stand, USB kablosu
• CD-ROM'da Kullanım Kılavuzu

Boyutlar
• Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 

212 x 164 x 105 mm
• Ağırlık: 0,73 kg
• Sıcaklık aralığı (çalıșma): 0°C - 45°C
• Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 60°C

Güç
• Güç tüketimi: (Sistem açık ve pil șarj oluyor) 12 W
• Pille kullanım süresi: 0,8 sa
• Pil LED Göstergesi: Șarj oluyor - Sarı, Șarj olmuyor 

- Kapalı
• Güç LED göstergesi: Çalıșma - yeșil
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