
 

 

Philips
PhotoFrame

17,8 cm (7") LCD
16,5 cm (6,5") weergavegebied

7FF1M4
Elke foto vertelt uw verhaal

Hoeveel digitale foto's staan er op uw PC? Bekijk, deel en beleef uw herinneringen 
opnieuw met het Philips Photo Frame, de gemakkelijkste manier om uw digitale foto's 
zonder PC in ongelofelijke kwaliteit weer te geven.

Scherm voor foto's van kwaliteit
• Hoge pixeldichtheid voor een scherpe en gedetailleerde fotoweergave
• Geef alle heldere kleuren weer van professioneel afgedrukte foto's

Luxueus ontwerp
• De hoogwaardige materialen en afwerking maken uw foto's nog mooier
• Internationaal bekroond ontwerp om uw woninginrichting te verfraaien
• Vier verwisselbare frames voor aanpassing aan uw inrichting en persoonlijke smaak

Makkelijk digitale foto's bekijken
• Gegevens rechtstreeks van geheugenkaarten lezen - geen PC vereist
• USB-connector voor het eenvoudig downloaden van foto's naar uw PC
• Maak een diapresentatie van alle opgeslagen foto's
• Diapresentaties, foto's, miniatuurafbeeldingen of de klok weergeven

Ongelooflijk gebruiksgemak
• Werkt op AC-netstroom of draadloos met de oplaadbare batterij
• Scherm op ingestelde tijden automatisch in- of uitschakelen



 Scherm met hoge pixeldichtheid
Het allerbeste scherm met een hoge dichtheid op de 
markt biedt 88% meer pixels per vierkante inch. Dat 
is zelfs nog hoger dan een hoogwaardige 43 cm (17") 
LCD-monitor -- hierdoor zorgen uw mooie foto's 
voor jaloerse blikken. Zij bieden namelijk dezelfde 
natuurgetrouwe details en levendige kleuren als 
hoogwaardige afdrukken.

Rijke, levendige kleuren
Kleurenscherm haalt het beste in uw foto's naar 
boven met levendige, natuurgetrouwe kleuren door 
dezelfde kleuren weer te geven als de kleuren van 
professioneel afgedrukte foto's.

Ontwerp en materiaal van hoge 
kwaliteit
Het hoogwaardige ontwerp en de verfijnde 
materialen omvatten een solide, stijlvolle standaard, 
een designframe en een gedetailleerde afwerking die 
een dure uitstraling hebben en laten zien dat u een 
goede smaak hebt. Tevens worden de foto's die op 
het PhotoFrame worden weergegeven, van een 
glanslaag voorzien.

Bekroond ontwerp
Prestigieuze internationale organisaties selecteren 
opmerkelijke producten voor designawards; Philips-
weergaveapparaten zijn herhaaldelijk in de prijzen 
gevallen. Zo hebben ze een iF, een Good Design 
Award en een Red Dot Design Award gewonnen.

Verwisselbare frames
Een selectie verwisselbare frames voor uw 
PhotoFrame. De frames passen bij uw persoonlijke 
smaak en voegen extra cachet toe aan de inrichting 
van uw huis of kantoor.

Geheugensleuven
Er zijn twee geheugenkaartlezers ingebouwd 
waarmee u foto's die zijn opgeslagen op 
geheugenkaarten eenvoudig kunt delen en bekijken. 
De ene geheugenkaart is geschikt voor CF-kaarten 
(Compact Flash I); de andere is geschikt voor MS-
kaarten (Memory Stick), SD-kaarten en MMC-
kaarten (Multi Media Card).

Eenvoudige USB-connectiviteit
Er is een USB-connector ingebouwd zodat u snel en 
eenvoudig foto's vanaf een PC kunt downloaden.

Maak diapresentaties
In een diapresentatie worden afbeeldingen achter 
elkaar weergegeven. Druk op de knop en selecteer 
de diapresentatiefunctie om automatisch alle foto's 
op uw PhotoFrame pagina voor pagina weer te 
geven.

Meerdere weergavemodi
De flexibele weergavemodi geven u de vrijheid om 
uw foto's op verschillende manieren te zien. Bekijk 
ze een voor een of als miniatuurweergaven om 
gemakkelijk te kunnen zoeken of om een 
diapresentatie van uw favoriete foto's te maken.

Werkt op interne batterij of AC-voeding
Mogelijkheid voor AC-voeding of interne batterij. 
Hierdoor kunt u kiezen of u uw PhotoFrame op AC-
netstroom wilt gebruiken, of draadloos met de 
interne oplaadbare batterij.

Timer voor aan/uit
Een ingebouwde klok schakelt uw PhotoFrame™ op 
in te stellen tijdstippen in of uit.
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Kenmerken
• Plug & Play-compatibiliteit: Windows 2000/XP of •
Beeld/scherm
• Effectief weergavegebied: 137 x 91 mm
• Resolutie: 800 x 480 pixels (weergavegebied 720 x 

480)
• Kijkhoek: bij C/R > 5, 170º (H)/170º (V)
• Tot 50% helderheid tijdens levensduur: 20.000 u
• Helderheid: 200 cd/m²

Connectiviteit
• USB: Naar PC

Opslagmedia
• Geheugenkaarttypen: Compact Flash type I, 

Memory Stick, Memory Stick Pro, Multimediakaart, 
Secure Digital (SD)

• Capaciteit ingebouwd geheugen: 50 foto's of meer

Gemak
• Kaartlezer: Ingebouwd (2x)
• Ondersteuning fotoformaat: JPEG-foto (in DCF-

structuur), Maximaal 12 megapixels
• Plaatsing: Horizontaal, Verticaal
• Knoppen en bedieningselementen: 6 knoppen
• Afspeelmodus: Bladeren in volledige weergave, 

Diapresentatie, Bladeren met (touchscreen-
)icoontjes

• Foto bewerken: Kopiëren, Verwijderen, Roteren, 
Weergeven in diapresentatie

• Installatiefunctie: Helderheidsaanpassing, Taal, 
Diapresentatie, Status, Dagelijks automatisch aan/
uit

hoger
• Officiële goedkeuringen: BSMI, C-Tick, CCC, CE, 

FCC, GOST, PSB, UL, VCCI
• Andere handige opties: Geschikt voor Kensington-

slot
• Taalversies in beeldschermmenu: Engels, Frans, 

Duits, Italiaans, Japans, Russisch, Vereenvoudigd 
Chinees, Spaans

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, 

Standaard, USB-kabel, 4 verwisselbare frames, CD 
met PC/Mac-software, Snelstartgids, 
Gebruikershandleiding op CD-ROM

Afmetingen
• Afmetingen apparaat (met standaard) (B x H x D): 

212 g x 164 x 105 mm
• Gewicht: 0,73 kg
• Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 °C tot 45 °C
• Temperatuurbereik (opslag): -20 °C tot 60 °C

Power
• Energieverbruik: (Systeem ingeschakeld en batterij 

wordt opgeladen) 12 W
• Gebruikstijd van accu: 0,8 u
• Indicator LED-batterij: Laden - oranje, Niet laden - 

uit
• LED-indicator voor voeding: In bedrijf - groen
• Ondersteuning voor energiemodus: Werkt op 

AC-stroom, Werkt op accu
Publicatiedatum  
2019-04-18

Versie: 5.0.14

12 NC: 8670 000 26554
EAN: 87 12581 31028 8

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve 
eigenaren.

www.philips.com

Specificaties
PhotoFrame
17,8 cm (7") LCD 16,5 cm (6,5") weergavegebied

http://www.philips.com

