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Jokainen kuva kertoo tarinan

Kuinka monta digitaalista kuvaa tietokoneessasi on piilossa? Philipsin PhotoFrame™ -
kehyksen ansiosta voit katsella, jakaa ja kokea muistosi uudelleen. Tämä on helpoin tapa 
tarkastella digikuvia ilman tietokonetta.

Tulostuslaatuisten kuvien huippulaatuinen näyttö
• Suuri pikselimäärä takaa terävän ja yksityiskohtaisen valokuvanäytön
• Näytä kaikki värit kuten valokuvaamossa teetetyissä valokuvissa

Upea muotoilu täydentää kuviasi
• Huippuluokan materiaalit ja viimeistely lisäävät kuviesi arvoa
• Tyylikäs malli - valitse joko vaaka- tai pystysuuntainen näyttö

Digikuvien katselu on helppoa
• Voit katsella kuvia kamerassa tai muistikortilla - tietokonetta ei tarvita
• USB-liitännän avulla lataat kuvat kätevästi tietokoneesta
• Luo kuvaesitys kaikista tallennetuista valokuvista
• Toista dioja, yksittäisiä valokuvia, pienoiskuvia tai näytä kello

Mahtavaa käyttömukavuutta
• Voit käyttää laitetta verkkovirralla tai langattomasti ladattavan akun avulla
• Näytön automaattinen käynnistys ja sammutus valmiiksi määritettyinä aikoina
 



 Suuren pikselimäärän näyttö
Markkinoiden parhaassa suuren pikselimäärän 
näytössä näkyy jopa 88 prosenttia enemmän 
pikseleitä neliötuumaa kohti kuin huippuluokan 17 
tuuman LCD-näytössä – näet tärkeät valokuvasi yhtä 
elävän yksityiskohtaisina ja värikkäinä kuin 
korkealaatuisissa tulosteissa.

Upeat, eloisat värit
Täysvärinäytössä näet valokuvien parhaat puolet. 
Kuvien värit ovat kirkkaat ja luonnolliset, koska 
näyttö toistaa kaikki ne värit, joita käytetään 
valokuvaamossa tehdyissä paperikuvissa.

Tasokas muotoilu ja materiaalit
Erittäin tyylikäs muotoilu ja huippuluokan materiaalit, 
kuten vankka jalusta, tyylikäs kehys ja 
yksityiskohtainen viimeistely. Laite kertookin 
laadukkuudesta ja hienostuneesta mausta ja antaa 
viimeisen silauksen PhotoFrame-laitteessa 
näytettäville kuville.

Tyylikäs pöytämalli
Virtaviivaisessa muotoilussa yhdistyvät 
käytännöllisyys ja tyylikkyys upeassa, kauniissa 
laitteessa, joka täydentää kotisi hienostunutta 
sisustusta tarkastelitpa kuvia vaaka- tai 
pystysuunnassa.

Muistikorttipaikat
Kahden kiinteän muistikortinlukijan ansiosta kuvia 
voi katsella helposti tai jakaa tallennettuja kuvia. 
Yhteen muistikorttipaikkaan sopii Compact Flash I 
(CF) -kortit ja toiseen Memory Stick (MS), SD-kortti 
ja Multi Media (MMC) -kortit.

Kätevä USB-liitäntä
Sisäänrakennetun USB-liittimen ansiosta kuvia voi 
lukea ja ladata helposti ja nopeasti kamerasta tai 
tietokoneesta.

Luo kuvaesityksiä
Kuvaesitys on kokoelma kuvia, jotka on asetettu 
peräkkäiseen järjestykseen yleisölle esittämistä 
varten. Painamalla painiketta ja valitsemalla 
kuvaesitys-toiminnon näet automaattisesti kaikki 
PhotoFrame-laitteeseesi tallennetut kuvat sivu 
sivulta.

Useita katselutiloja
Joustavien näyttötilojen ansiosta voit katsella 
valokuviasi pienoiskuvatilassa yksi kerrallaan ja etsiä 
niitä nopeasti ja helposti, tai luoda diaesityksen 
suosikkikuvistasi.

Toimii kiint. akulla tai verkkovirralla
Voit käyttää PhotoFrame -laitettasi halutessasi joko 
verkkovirralla tai langattomasti kiinteän ladattavan 
akun avulla.

Tapahtumien on/off-ajastin
Kiinteän kellon avulla PhotoFrame™ -sovellus 
käynnistyy ja sammuu valitseminasi aikoina.
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Kohokohdat
• Näyttökielet: englanti, ranska, saksa, italia, Paristokäyttöinen
•

Kuva/näyttö
• Tehollinen katselualue: 137 x 91 mm
• Resoluutio: 800 x 480 pikseliä (katselualue 720 x 

480)
• Katselukulma: @ C/R > 5, 170º (V) / 170º (P)
• Käyttöikä, kun kirkkaus 50 %: 20 000 t
• Kirkkaus: 200 cd/m²

Liitännät
• USB: Tietokoneelle

Tallennusvälineet
• Tuetut muistikorttityypit: Compact Flash Type I, 

Memory Stick, Memory Stick Pro, Multimedia 
Card, Secure Digital (SD)

• Sisäinen muistikapasiteetti: yli 50 kuvaa

Käytön mukavuus
• Kortinlukija: Kiinteä (2x)
• Tuetut valokuvamuodot: JPEG-valokuvat (DCF-

muodossa), jopa 12 megapikseliä
• Tuettu sijoitus: Maisema, Muotokuva
• Painikkeet ja ohjaustoiminnot: 6 painiketta
• Toistotila: Koko näytön selaus, Kuvaesitys, 

Pikkukuvien selaus
• Photo Edit: Kopioi, Poista, Kierto, Näytä 

diaesityksenä
• Asetusten määritystoiminto: Kirkkauden säätö, 

Kieli, Kuvaesitys, Tila, Automaattinen 
virrankatkaisu päivittäin

Japanilainen, venäjä, kiina (yksinkertaistettu), 
espanja

• Plug & Play -yhteensopiva: Windows 2000/XP tai 
uudempi

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

• Muut käyttömukavuusominaisuudet: Yhteensopiva 
Kensington-lukon kanssa

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite, 

Käyttöopas ja tietokoneen ohjelmisto-CD, 
Pikaopas, Jalusta, USB-johto

• Lisätarvikkeet: Vaihdettavat kehykset

Mitat
• Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S): 

212 x 164 x 105 mm
• Paino: 0,73 kg
• Käyttölämpötila: 0°C - 45°C
• Varastointilämpötila: -20°C - +60°C

Virta
• Virrankulutus: (Järjestelmä käytössä, akku latautuu) 

12 W
• Käyttöaika akkuvirralla: 0,8 t
• Pariston tilan merkkivalo: Lataa - keltainen, Ei lataa 

- ei valoa
• Virranilmaisin: Toiminta, vihreä
• Tuetut virtatilat: Verkkovirtakäyttöinen, 
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