
ุกภาพมีความหมาย
ท
คุณเก็บภาพด
ลึกถึงความทร
ดับภาพพิมพ์ 

พิมพ์ภ
• จอภ
• การแ
• ปรับ

แสดง
• ดูภา
• การส
• สาม
• ระบ
• อ่าน

สะดว
• ตั้งเว
• ควบ
• เลือก
• ใช้ไ
ิจิตอลไว้ในพีซีมากแค่ไหน ตอนนี้คุณสามารถแบ่งปันและหวนระ
งจำได้ด้วย Philips Photo Frame  วิธีที่ง่ายที่สุดในการแสดงภาพดิจิตอลของคุณในระ
โดยไม่ต้องใช้พีซี

าพคุณภาพสูงได้เหมือนกับภาพบนหน้าจอ
าพความละเอียดสูงเพื่อให้ภาพที่คมชัดทุกรายละเอียด
สดงสีที่สมบูรณ์จะแสดงภาพในคุณภาพระดับเดียวกับการพิมพ์ภาพ

ค่าความสว่างให้เหมาะกับสภาพแสงโดยรอบ

ภาพดิจิตอลของคุณได้ง่ายๆ
พจากการ์ดหน่วยความจำโดยตรง โดยไม่ต้องใช้เครื่อง PC
ร้างภาพสไลด์เพื่อแสดงภาพทั้งหมดที่เก็บไว้

ารถเล่นภาพสไลด์ ภาพถ่าย ภาพขนาดเล็ก ตลอดจนใช้เป็นนาฬิกาก็ได้
บจัดเก็บภาพอัจฉริยะให้คุณเก็บภาพถ่ายได้มากขึ้น
ข้อมูลภาพจากกล้องถ่ายรูป หรือดาวน์โหลดภาพจาก PC ของคุณ

กยิ่งขึ้น
ลาให้เปิดและปิดจอแสดงผลโดยอัตโนมัติทุกวันเมื่อถึงเวลาที่กำหนด
คุมการทำงานได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องตั้งโปรแกรม
ได้ทั้งแนวตั้งหรือแนวนอน

ฟ AC หรือแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้โดยไม่ต้องต่อสาย
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ภาพ/แสดงภาพ
• พื้นที่แสดงภาพจริง: 137 x 91 มม.
• ช่องห่างระหว่างจุด (แนวนอน): 0.1905 มม.
• ดอตพิตช์ (แนวตั้ง): 0.1905 มม.
• ความละเอียด: 720 x 480 พิกเซล
• ความสว่าง (nits): 200 นิต
• มุมมองภาพ: @ C/R > 5
• มุมมองภาพ (แนวนอน / แนวตั้ง): 170 / 170 องศา
• อายุการใช้งาน, ความสว่าง 50%: 20000 ชม.

การเชื่อมต่อ
• USB: ไปยังกล้องดิจิตอล, ไปพีซี

สื่อเก็บข้อมูล
• ประเภทการ์ดหน่วยความจำ: Compact Flash type I, 

Memory Stick, Memory Stick Pro, การ์ดมัลติมีเดีย, 
Secure Digital

สะดวกสบาย
• เครื่องอ่านการ์ด: ในตัว (1x)
• รูปแบบภาพที่รองรับ: ภาพ JPEG (ในโครงสร้าง 

DCF), สูงถึง 12 เมกะพิกเซล
• ขนาดที่เก็บภาพ: 50 ภาพขึ้นไป
• รองรับการจัดวางได้สะดวก: แนวนอน, แนวตั้ง
• ปุ่มและการควบคุม: 6 ปุ่ม
• โหมดการเล่น: เบราส์แบบเต็มจอ, ภาพสไลด์, 

เบราส์ธัมบ์เนล
• ฟังก์ชันตั้งค่า: การปรับความสว่าง, ภาษา, 

ภาพสไลด์, สถานะ, เปิด/ปิดอัตโนมัติในแต่ละวัน

• ตกแต่งภาพ: คัดลอก, ลบ, หมุน, แสดงในภาพสไลด์
• ภาษา OSD: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, 

ญี่ปุ่น, รัสเซีย, จีน, สเปน
• การใช้งานกับระบบพลักแอนด์เพลย์: Windows 

2000/XP หรือสูงกว่า, Mac OS X, Linux
• การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ: BSMI, C-Tick, CCC, 

CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: อะแดปเตอร์ AC-DC, 

คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, ขาตั้ง, สายเคเบิล USB
• คู่มือผู้ใช้ใน CD-ROM

ขนาด
• ขนาดเครื่องพร้อมขาตั้ง (กว้าง x สูง x ลึก): 

212 x 164 x 105 มม.
• น้ำหนัก: 0.73 กก.
• ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน): 0ฐC ถึง 45ฐC
• ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20ฐC ถึง 60ฐ C

กำลังไฟ
• การใช้พลังงาน: (เปิดระบบและกำลั

งชาร์จแบตเตอรี่) 12 W
• เวลาทำงานเมื่อใช้แบตเตอรี่: 0.8 ชม.
• ไฟ LED แบตเตอรี่: กำลังชาร์จ - สีเหลืองอำพัน, 

ไม่อยู่ในระหว่างชาร์จ - ปิด
• สัญญาณไฟ LED การปิด/เปิดเครื่อง: ทำงาน - 

สีเขียว
• โหมดพลังงานที่รองรับ: ไฟ AC, ใช้ไฟแบตเตอรี่
•
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