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Κάθε φωτογραφία αφηγείται 

μια ιστορία
Πόσες ψηφιακές φωτογραφίες βρίσκονται στον υπολογιστή σας; Δείτε, μοιραστείτε 
και ξαναζήστε τις αναμνήσεις σας με το Philips PhotoFrame™, τον ευκολότερο τρόπο 
προβολής ψηφιακών φωτογραφιών με εκπληκτική ποιότητα - χωρίς PC.

Οθόνη για εικόνες εκτυπ. ευκρίνειας
• Υψηλή πυκνότητα pixel για ευκρινή και πιο λεπτομερή εμφάνιση φωτογραφίας
• Προβολή με όλα τα έντονα χρώματα των επαγγελματικά εκτυπωμένων φωτογραφιών

Πολυτελής σχεδιασμός για φωτογρ.
• Εξαιρετικά υλικά και φινίρισμα δίνουν αξία στις φωτογραφίες σας
• Κομψή εμφάνιση - οριζόντια ή κατακόρυφη προβολή

Εύκολη εμφάνιση ψηφιακών φωτογρ.
• Προβολή φωτογραφιών απευθείας από κάρτες μνήμης - δεν απαιτείται υπολογιστής
• Υποδοχή σύνδεσης USB για εύκολη λήψη φωτογραφιών από το PC
• Δημιουργία slideshow για όλες τις αποθηκευμένες φωτογραφίες
• Αναπαραγωγή slideshow, μίας φωτογραφίας, μικρογραφιών ή εμφάνιση ρολογιού

Μεγάλη άνεση
• Λειτουργία με τροφοδοσία εναλλ ρεύματος ή ασύρματα με επαν/ζόμενη μπαταρία
• Αυτόματη ενεργοπ/απενεργοπ της οθόνης κάθε μέρα σε προκαθορισμένους χρόνους



 Οθόνη υψηλής πυκνότητας pixel
Η καλύτερη οθόνη υψηλής πυκνότητας στη 
βιομηχανία που διαθέτει 88% περισσότερα pixel 
ανά τετραγωνική ίντσα ακόμα και από μια 
εξελιγμένη οθόνη LCD 17 ιντσών -- και εμφανίζει 
τις αγαπημένες σας φωτογραφίες με τις ίδιες 
'πραγματικές', πλούσιες λεπτομέρειες και τα 
ζωντανά χρώματα που έχετε συνηθίσει να βλέπετε 
στις τυπωμένες φωτογραφίες.

Πλούσια, ζωηρά χρώματα
Η έγχρωμη οθόνη αναδεικνύει τις φωτογραφίες 
σας με ζωηρά και πραγματικά χρώματα 
παρουσιάζοντας φωτογραφίες με το ίδιο ευρύ 
φάσμα χρωμάτων που διαθέτουν οι εκτυπωμένες 
φωτογραφίες.

Ποιοτικός σχεδιασμός και υλικά
Ο σχεδιασμός και τα εξαιρετικά υλικά 
περιλαμβάνουν μια στερεή μεταλλική βάση, κομψό 
πλαίσιο και λεπτομερές φινίρισμα δίνοντας μια 
αίσθηση αξίας και εκλεπτυσμένου γούστου, ενώ 
προσθέτουν λάμψη στις φωτογραφίες που 
εμφανίζονται στο PhotoFrame.

Κομψός επιτραπέζιος σχεδιασμός
Συνδυασμός εμφάνισης και λειτουργίας σε μια 
κομψή συσκευασία που ταιριάζει με τη 
διακόσμηση του χώρου σας - προβάλλετε τις 
φωτογραφίες σας οριζόντια ή κατακόρυφα.

Υποδοχές κάρτας μνήμης
Υπάρχουν δύο συσκευές ανάγνωσης κάρτας 
μνήμης που εξασφαλίζουν την εύκολη προβολή 
και διαμοιρασμό των φωτογραφιών που 
βρίσκονται αποθηκευμένες στις κάρτες μνήμης. Η 
πρώτη υποδοχή δέχεται κάρτες Compact Flash I 
(CF) ενώ η δεύτερη κάρτες Memory Stick (MS), 
κάρτα SD Card και Multi Media Cards (MMC).

Εύκολη συνδεσιμότητα USB
Ενσωματωμένη υποδοχή σύνδεσης USB για 
εύκολη και γρήγορη λήψη φωτογραφιών από PC.

Δημιουργία slideshow
Το slideshow είναι μια συλλογή εικόνων σε 
συγκεκριμένη ακολουθία για παρουσίαση σε 
κοινό. Εάν πατήσετε το κουμπί και επιλέξετε τη 
λειτουργία slideshow, εμφανίζονται αυτόματα όλες 
οι φωτογραφίες που έχουν αποθηκευτεί στο 
PhotoFrame, ανά σελίδα.

Πολλαπλές λειτουργίες προβολής
Οι λειτουργίες ευέλικτης προβολής σάς δίνουν την 
ελευθερία να εμφανίσετε τις φωτογραφίες σας μία 
κάθε φορά, ως μικρογραφίες για γρήγορη και 
εύκολη αναζήτηση ή να δημιουργήσετε ένα 
slideshow με τις πιο αγαπημένες σας 
φωτογραφίες.

Τροφοδοσία από μπαταρία ή εναλλ. 
ρεύμα
Η τροφοδοσία με ρεύμα ή μπαταρία σας δίνει τη 
δυνατότητα να χειρίζεστε το PhotoFrame απλά με 
ρεύμα, ή ασύρματα, με την ενσωματωμένη 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Χρονοδιακ. ενεργοπ.-απενεργοπ.
Ένα ενσωματωμένο ρολόι ενεργοποιεί και 
απενεργοποιεί το PhotoFrame™ όποτε 
επιθυμείτε.
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Χαρακτηριστικά
• Γλώσσες OSD: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, μπαταρίες
•

Εικόνα/Οθόνη
• Πραγματική περιοχή προβολής: 137 x 91 χιλ.
• Ανάλυση: 800 x 480 pixel (περιοχή προβολής 720 

x 480)
• Γωνία προβολής: @ C/R > 5, 170º (H) / 170º (V)
• Διάρκεια ζωής, με 50% φωτεινότητα: 20000 ώρ.
• Φωτεινότητα: 200 cd/m²

Συνδεσιμότητα
• USB: Προς υπολογιστή

Μέσα αποθήκευσης
• Τύποι κάρτας μνήμης: Compact Flash τύπου I, 

Memory Stick, Memory Stick Pro, Κάρτα 
πολυμέσων, Secure Digital (SD)

• Χωρητικότητα ενσωματωμένης μνήμης: 50 ή 
περισσότερες φωτογραφίες

Ευκολία
• Συσκευή ανάγνωσης καρτών: Ενσωματωμένο 

(2x)
• Φωτογραφικό φορμά που υποστηρίζεται: 
Φωτογραφία σε μορφή JPEG (σε δομή DCF), 
Έως και 12 Megapixel

• Υποστηρίζεται η λειτουργία τοποθέτησης: 
Οριζόντια, Κατακόρυφη

• Κουμπιά και πλήκτρα ελέγχου: 6 κουμπιά
• Λειτουργία αναπαραγωγής: Περιήγηση σε 
πλήρη οθόνη, Slideshow, Περιήγηση σε 
μικρογραφίες

• Επεξεργασία φωτογραφίας: Αντιγραφή, 
Διαγραφή, Περιστροφή, Εμφάνιση σε slideshow

• Λειτουργία εγκατάστασης: Προσαρμογή 
φωτεινότητας, Γλώσσα, Slideshow, Κατάσταση, 
Αυτόματη ενεργ./απενεργ. καθημερινά

Ιταλικά, Ιαπωνικά, Ρωσικά, Απλοποιημένα 
κινέζικα, Ισπανικά

• Συμβατότητα Plug & Play: Windows 2000/XP ή 
μεταγενέστερη έκδοση

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

• Άλλη ευκολία: Συμβατότητα με κλειδαριά 
Kensington

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τροφοδοτικό 

AC-DC, Εγχειρίδιο χρήσης & CD λογισμικού 
υπολογιστή, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Βάση, 
Καλώδιο USB

• Προαιρετικά αξεσουάρ: Εναλλάξιμα πλαίσια

Διαστάσεις
• Διαστάσεις συσκευής με βάση (Π x Υ x Β): 

212 x 164 x 105 χιλ.
• Βάρος: 0,73 κ.
• Έυρος θερμοκρασίας (λειτουργία): 0°C έως 45°C
• Εύρος θερμοκρασίας (αποθήκευση): -20°C έως 

60° C

Ρεύμα
• Κατανάλωση ρεύματος: (Το σύστημα είναι 
ενεργοποιημένο και η μπαταρία φορτίζεται) 
12 W

• Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία: 0,8 ώρ.
• Ένδειξη LED μπαταρίας: Γίνεται φόρτιση - 
Πορτοκαλί, Δεν γίνεται φόρτιση - 
Απενεργοποιημένο

• Ένδειξη LED λειτουργίας: Λειτουργία - πράσινη
• Υποστηρίζεται η λειτουργία ισχύος: 
Τροφοδοσία ρεύματος, Τροφοδοσία με 
Ημερομηνία έκδοσης 
2019-04-18

Έκδοση: 4.0.12

12 NC: 8670 000 26586
EAN: 87 12581 31086 8

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην 
Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους 
ιδιοκτήτες.

www.philips.com

Προδιαγραφές
PhotoFrame
7"

http://www.philips.com

