
 

 

Philips
PhotoFrame

7" (18 cm) LCD displej
Oblasť zobrazenia 6,5" (16,5 cm)

7FF1M4
Každý obrázok rozpráva 

vlastný príbeh
Koľko digitálnych obrázkov sa skrýva vo vašom PC? Prezerajte, zdieľajte a znova prežite 
svoje spomienky s Philips PhotoFrame™, ktorý zobrazí digitálne fotografie vo fantastickej 
kvalite - bez PC.

Displej prvotriednej kvality pre obrázky tlačovej kvality
• Vysoká hustota pixelov pre ostré a detailné zobrazovanie fotografií
• Zobrazí všetky sýte farby profesionálne vytlačených fotografií

Luxusný dizajn na doplnenie vašich fotografií
• Vynikajúce materiály a povrchová úprava pridávajú hodnotu k vašim fotografiám
• Medzinárodne ocenený dizajn, ktorý obohatí dekoráciu vášho domova
• Štyri zameniteľné rámy vyhovujúce osobnému vkusu a dopĺňajúce dekoráciu

Jednoducho zobrazujte vaše digitálne fotografie
• Prezerajte fotografie priamo z pamäťových kariet - netreba žiadny počítač
• USB konektor pre jednoduché preberanie fotografií z vášho PC
• Vytvorte prezentácie pre všetky uložené fotografie
• Prehranie prezentácie, jednej fotografie, miniatúry alebo zobrazenie hodín

Skvelé pohodlie
• Funguje na napájaní striedavým prúdom alebo bezdrôtovo s nabíjateľnou batériou
• Automaticky zapne a vypne displej každý deň v nastavenom čase



 Displej s vysokou hustotou pixelov
Najlepšia obrazovka s vysokou hustotou pixelov 
zobrazí o 88 percent viac pixelov na štvorcový palec, 
dokonca v porovnaní s prvotriednym 17-palcovým 
LCD monitorom -- predvedie vaše milované 
fotografie v „reálnych“, bohatých detailoch a sýtych 
farbách ako výtlačky vo vysokej kvalite.

Bohaté a sýte farby
Plnofarebný displej vyzdvihuje to najlepšie vo vašich 
fotografiách spolu so sýtymi realistickými farbami 
tak, že zobrazuje rovnaký plný rozsah farieb, ktoré sa 
nachádzajú na profesionálne vytlačených 
fotografiách.

Kvalitný dizajn a materiály
Prvotriedny dizajn a vynikajúce materiály vrátane 
pevného štýlového stojana, štýlového rámika a 
detailnej povrchovej úpravy vytvárajú dojem 
hodnoty a kultivovaného vkusu, pričom vdychujú 
fotografiám zobrazovaným na fotografickom rámiku 
život.

Ocenený dizajn
Prestížne medzinárodné organizácie vyberajú 
vynikajúce produkty, ktoré získajú ocenenia za 
dizajn; zobrazovacie zariadenia značky Philips 
pravidelne získavajú tieto ocenenia vrátane ocenenia 
iF, Good Design Award a Red Dot Design Award 
atď.

Zameniteľné rámy
Výber zameniteľných rámov, ktoré sa pripájajú na 
fotografický rámik, vyhovuje vášmu osobnému vkusu 
a dopĺňa dekoráciu vášho domova alebo kancelárie.

Priečinky pre pamäťové karty
Zariadenie má vstavané dve čítačky pamäťových 
kariet na jednoduché pozeranie a zdieľanie fotografií 
uložených na pamäťových kartách. Jeden priečinok 
pre pamäťové karty je určený pre karty Compact 
Flash I (CF) zatiaľ, čo druhý je vhodný pre karty 
Memory Stick (MS), SD Card a Multi Media Cards 
(MMC).

Ľahká možnosť pripojenia cez USB
USB konektor je vstavaný do zariadenia na 
jednoduché a rýchle preberanie fotografií z PC.

Vytvorte prezentácie
Prezentácia je kolekcia obrázkov usporiadaných 
podľa poradia na prezentovanie nejakému publiku. 
Stlačením tlačidla a výberom funkcie prezentácie sa 
automaticky stránka po stránke zobrazia všetky 
fotografie uložené vo vašom digitálnom 
fotografickom rámiku.

Viaceré zobrazovacie režimy
Flexibilné režimy zobrazovania vám dávajú slobodu 
zobraziť fotografie po jednom obrázku, v režime 
miniatúr pre rýchle a jednoduché vyhľadávanie alebo 
vytvoriť prezentáciu slideshow vašich najcennejších 
fotografií.

Pracuje na vstavanej batérii alebo AC
Napájanie striedavým prúdom alebo vstavanou 
batériou vám umožňuje zvoliť si, či budete digitálny 
fotografický rámik používať na štandardnom napájaní 
striedavým prúdom alebo bezdrôtovo so vstavanou 
nabíjateľnou batériou.

Časovač zapnutia a vypnutia
Vstavané hodiny zapnú alebo vypnú váš digitálny 
fotografický displej PhotoFrame™ v nastavených 
časoch.
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Hlavné prvky
• Kompatibilita s Plug & Play: Windows 2000/XP Napájané batériami
•

Obraz/Displej
• Efektívna viditeľná oblasť: 137 x 91 mm
• Rozlíšenie: 800 x 480 pixelov (oblasť pozerania 720 

x 480)
• Uhol zobrazenia: @ C/R > 5, 170º (H) / 170º (V)
• Životnosť, do 50 % jasu: 20 000 hod
• Svetlosť: 200 cd/m²

Pripojiteľnosť
• USB: Do PC

Pamäťové médium
• Typy pamäťových kariet: Compact Flash typ I, 

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

• Kapacita pamäte: 50 a viac fotografií

Vybavenie a vlastnosti
• Čítačka kariet: Vstavané (2x)
• Podporovaný formát fotografií: Fotografia JPEG (v 

štruktúre DCF), Až 12 megapixelov
• Podporované umiestnenie: Na šírku, Na výšku
• Tlačidlá a ovládanie: 6 tlačidiel
• Režim prehrávania: Prezeranie na celej obrazovke, 

Prezentácia, Prezeranie miniatúr
• Úprava fotografie: Skopírovať, Odstrániť, 

Rotovanie, Zobraziť v prezentácii
• Funkcia nastavenia: Nastavenie jasu, Jazyk, 

Prezentácia, Stav, Automaticky zap./vyp. 
každodenne

alebo novší
• Regulačné schválenia: BSMI, C-Tick, CCC, CE, 

FCC, GOST, PSB, UL, VCCI
• Ďalšia užitočná funkcia: Kompatibilné s Kensington 

uzamknutím
• Jazyky ponuky na obrazovke: Angličtina, 

Francúzština, Nemčina, Taliančina, Japončina, 
Ruština, Zjednodušená čínština, Španielčina

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Adaptér AC/DC, Stojan, 

USB kábel, 4 zameniteľné rámy, CD so softvérom 
pre PC/Mac, Stručná príručka spustenia, 
Používateľská príručka na disku CD-ROM

Rozmery
• Rozmery zariadenia so stojanom (Š x V x H): 

212 x 164 x 105 mm
• Hmotnosť: 0 73 kg
• Rozsah teploty (prevádzkový): 0°C až 45°C
• Rozsah teploty (uskladnenia): od -20 °C do 60 °C

Príkon
• Spotreba energie: (Systém zapnutý a batéria sa 

nabíja) 12 W
• Prevádzkový čas batérie: 0.8 hod
• Indikátor LED batérie: Nabíja sa - jantárová, 

Nenabíja sa - Vyp.
• Indikačná LED dióda napájania: Prevádzka - zelená
• Podporovaný režim napájania: Napájanie zo siete, 
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