
 

 

Philips
PhotoFrame

7"-es LCD-kijelző
6,5"-ös látóterület

7FF1M4
Minden kép az Ön emlékeit 

hordozza
Hány digitális fotót rejteget a számítógépén? Nézegesse, ossza meg és élje újra az 
emlékeket a Philips PhotoFrame™ fényképkeret segítségével. Ez a digitális fotók kiváló 
minőségű megjelenítésének legegyszerűbb módja - nem kell hozzá számítógép.

Csúcsminőségű kijelző a kiváló képekhez
• Nagy képpontsűrűség az éles és részletgazdag fényképmegjelenítésért
• A professzionális, kiváló minőségű fényképekhez mérhető, tiszta színek

A kiváló fényképekhez illő luxus kialakítás
• A keret speciális anyagai és felületkialakítása kiemelik a fényképek értékét
• Nemzetközi díjnyertes kialakítás az esztétikus otthon megteremtéséhez
• 4 cserélhető képkeret, a helyiség és egyéni ízlése szerint

Egyszerűen megjelenítheti digitális fotóit
• Fényképek megtekintése memóriakártyáról - nincs szükség számítógépre
• USB-csatlakozó a számítógépről történő egyszerű fényképletöltéshez
• Állítson össze diabemutatót tárolt fényképeiből
• Diabemutató, kép, indexkép vagy óra megjelenítése

Nagy megbízhatóság
• Hálózati váltakozó árammal vagy vezeték nélkül, akkumulátorral működik
• Automatikusan be- és kikapcsolja a kijelzőt az előre beállított időpontban



 Nagy képpontsűrűségű kijelző
A digitális fényképmegjelenítő 88 százalékkal több 
képpontot jelenít meg négyzethüvelykenként, mint 
egy 17"-es LCD képernyő -- Gondosan őrzött 
fényképei olyan részletgazdagon és olyan élénk 
színekkel jeleníthetők meg, mint ahogyan azt a kiváló 
minőségű papírképek esetében megszokott.

Gazdag, élénk színek
A színes kijelző a legjobbat hozza ki fényképeiből: 
élénk, életszerű színek, a professzionális, kiváló 
minőségű fényképekhez mérhető minőségben

Kiváló kialakítás, minőségi anyagok
A minőségi kialakítás és a különleges anyagok – 
többek között a stílusos, masszív állvány, a képkeret 
és a részletgazdag felület – ízléses benyomást 
nyújtanak, kiemelve a PhotoFrame alkalmazásban 
megjelenített fényképek értékét.

Díjnyertes kialakítás
Az elismert nemzetközi szervezetek kiváló termékek 
számára adják ki a tervezési díjakat. A Philips 
kijelzőeszközei rendszeresen a díjazottak közé 
kerülnek, például megkapták már az iF, a Good 
Design Award és a Design Award elismerést.

Felcserélhető keretek
A PhotoFrame-hez járó cserélhető képkeretek 
nemcsak egyéni ízlésének felelnek meg, de otthoni 
vagy irodai környezetéhez is illeszkednek.

Memóriakártya-aljzatok
A beépített két memóriakártya-olvasó a 
memóriakártyán tárolt fényképek egyszerű 
megtekintését és megosztását szolgálja. Az egyik 
memóriakártya-aljzat a Compact Flash I (CF) 
kártyákat, míg a másik a Memory Stick (MS), SD-
kártya és multimédiás kártya (MMC) típusokat 
fogadja.

Egyszerű USB-csatlakoztatás
Az eszközbe épített USB-csatlakozó a fényképek 
egyszerű és gyors letöltését szolgálja a 
számítógépről.

Diabemutatók összeállítása
Diabemutató közben sorba rendezett képeket mutat 
be közönségnek. A gomb megnyomása és a 
diabemutató funkció kiválasztása után egymás után 
automatikusan megjelenik a fénykép-megjelenítőben 
tárolt összes kép.

Többféle megjelenítési mód
A könnyen változtatható megjelenítési módok 
lehetővé teszik, hogy egyszerre egy képet nézzen 
meg, vagy a képek vázlatait böngéssze, hogy gyorsan 
és egyszerűen tudjon keresni, vagy a legjobb képeiből 
diabemutatót állítson össze.

Beépített akkuval v. hálózatról működik
A fénykép-megjelenítőt szabványos váltakozó áramú 
hálózatról vagy a beépített akkumulátor segítségével, 
vezeték nélkül üzemeltetheti.

Be- és kikapcsolási időzítő
Egy beépített óra a kiválasztott időpontokban be- 
vagy kikapcsolja a PhotoFrame™ 
fényképmegjelenítőt.
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Fénypontok
• Plug & Play kompatibilitás: Windows 2000/XP vagy •
Kép/Kijelző
• Tényleges látóterület: 137 x 91 mm
• Felbontás: 800 x 480 pixel (720 x 480 nézési 

terület)
• megtekintési szögtartomány: C/R > 5 mellett, 170º 

(H) / 170º (V)
• Élettartam, 50% fényerőig: 20000 óra
• Fényesség: 200 cd/m²

Csatlakoztathatóság
• USB: A számítógéphez

Médiatárolás
• Memóriakártya-típusok: I-es típusú Compact Flash, 

Memory Stick, Memory Stick Pro, Multimédia 
kártya, Secure Digital (SD)

• Beépített memória kapacitása: 50 vagy több 
fénykép

Kényelem
• Kártyaolvasó: Beépített (2x)
• Támogatott fényképformátum: JPEG-képek (DCF-

szerkezetben), 12 megapixelig
• Támogatott elhelyezés: Fekvő, Álló
• Gombok és vezérlőelemek: 6 gomb
• Lejátszási mód: Teljes képernyős böngészés, 

Diavetítés, Indexkép-böngészés
• Fényképszerkesztés: Másolás, Törlés, Forgatás, 

Diabemutató
• Beállítás funkció: Fényerőbeállítás, Nyelv, 

Diavetítés, Állapot, Automatikus napi be- és 
kikapcsolás

újabb verzió
• Előírt jóváhagyások: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, 

GOST, PSB, UL, VCCI
• Egyéb kényelmi felszerelések: Kensington-zár 

kompatibilitás
• Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, francia, 

német, olasz, japán, orosz, egyszerűsített kínai, 
spanyol

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: AC/DC adapter, állvány, 

USB-kábel, 4 cserélhető képkeret, Szoftver-CD PC 
és Mac rendszerű számítógéphez, Gyors áttekintő 
útmutató, Felhasználói útmutató CD ROM-on

Méretek
• A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 

212 x 164 x 105 mm
• Tömeg: 0,73 kg
• Hőmérséklettartomány (üzem): 0 °C-tól 45 °C-ig
• Hőmérséklettartomány (tárolás): -20 °C-tól 60 °C-

ig

egyenáram
• Áramfogyasztás: (Bekapcsolt állapot és 

akkumulátortöltés) 12 W
• Üzemidő akkuval: 0,8 óra
• Akkumulátor LED jelzés: Tölt - Borostyánsárga, 

Nem tölt - Ki
• LED állapot-kijelzője: Működés - zöld
• Támogatott táplálási üzemmód: Váltakozó árammal 

történő üzemeltetés, Elemes üzemmód
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