
 

 

Philips
PhotoFrame

7" LCD

7FF1MS
Идеалният подарък 

за любимия човек
Търсите идеалния подарък за любимия човек? Фото дисплеят Philips PhotoFrame™ (празничен 

вариант) ще подчертае отношението ви към тези, които обичате, като ще показва цифровите ви 

фотографии с поразително качество за разглеждане, споделяне и изживяване на общите ви 

спомени - всичко това без компютър.

Висококачествен дисплей за изображения с качество като за печат
• Висока плътност на пикселите за най-рязко и детайлно изображение на фотографии
• Показване с всички отчетливи цветове на професионално отпечатаните снимки

Луксозен дизайн в допълнение към снимките ви
• Изящни материали и покритие придават допълнителна стойност на вашите снимки
• Дизайн, получил международно признание, който да обогати домашния декор
• Четири сменяеми рамки по избор според обзавеждането и личния ви вкус

Лесно показване на вашите цифрови снимки
• Възпроизвеждайте слайдшоу, единични снимки и миниатюри или показвайте часовника
• Създайте слайдшоу за всички съхранени фотографии
• Гледайте фотографии директно от карти с памет - не е необходим компютър
• USB връзка за лесно прехвърляне на снимки от компютъра ви

Изключително удобство
• Работят от мрежата или захранвани безжично с акумулаторна батерия



 Дисплей с висока раздел. способност
Най-добрият в класа си екран с висока 
разделителна способност изобразява 88 
процента повече пиксели на квадратен инч дори 
от високия клас 17-инчови LCD монитори - 
вашите скъпоценни снимки се показват със 
същите реалистични детайли и живи цветове, 
както висококачествените отпечатани 
фотографии.

Ярки и живи цветове
Пълноцветният дисплей показва най-добре 
вашите снимки с живи и реалистични цветове, 
като възпроизвежда същия пълен диапазон от 
цветове, както професионално отпечатаните 
фотографии.

Качествен дизайн и материали
Висококачественият дизайн и изящните 
материали включват стабилна стилна стойка, 
стилна рамка и задълбочено външно оформление, 
които създават представа за стойност и изтънчен 
вкус, добавяйки блясък към показваните на фото 
дисплея снимки.

Дизайн, получил признание
Престижни международни организации 
отличават значими изделия с награди за дизайн; 
дисплеите на Philips редовно печелят такива 
награди, измежду които iF, Наградата за добър 
дизайн Good Design Award, Наградата за дизайн 
от Red Dot и др.

Взаимозаменяеми рамки
Изборът измежду различни взаимозаменяеми 
рамки, които се захващат върху вашия фото 
дисплей, осигурява съответствие с личния ви вкус 
и допълва интериора на дома или офиса ви.

Различни режими на гледане
Гъвкавите режими на дисплея ви дават свобода 
да показвате фотографиите си една по една или в 
режим на миниатюри за бързо и лесно търсене, 
както и да създадете слайдшоу от най-ценните си 
фотографии.

Създайте слайдшоу
Слайдшоу означава колекция от изображения в 
определена поредност за представяне пред 
аудитория. При натискане на бутона и избиране 
на функцията "слайдшоу" автоматично се 
показват всички фотографии, съхранявани във 
вашия фото дисплей, страница по страница.

Слотове за карти с памет
Вградени две четящи устройства за карти с памет 
за лесно гледане и споделяне на съхранените в 
картите фотографии. Единият слот е за карти 
Compact Flash I (CF), а другият - за карти Memory 
Stick (MS), SD Card и Multi Media Card (MMC).

Лесна връзка по USB
В устройството е вграден USB съединител за 
лесно и бързо изтегляне на фотографии от 
компютър.

Работят с вградена батерия и от 
мрежата
Захранването от електрическата мрежа или от 
вградената батерия ви дава избор при използване 
на вашия фото дисплей от контакта или 
безжично с вградената акумулаторна батерия.

Таймер включване-изключване
Вграден часовник включва и изключва вашия 
фото дисплей в избрани часове.
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Акценти
• Съвместимост с Plug & Play: Windows 2000/XP от мрежата, Захранване от батерии
•

Картина/дисплей
• Ефективна зона на гледане: 137 x 91 мм
• Разделителна способност: 800 x 480 пиксела 

(видима площ 720 x 480)
• Зрителен ъгъл: при C/R > 5, 170º (хор.) / 170º 

(верт.)
• Живот, до 50% яркост: 20000 ч
• Яркост: 200 cd/m²

Възможности за свързване
• USB: Към компютър

Носители за съхранение на данни
• Типове карти с памет: Compact Flash type I, 

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

• Капацитет на вградената памет: 50 снимки или 
повече

Удобство
• Четец на карти: Вграден (2x)
• Поддържан формат на фотографии: JPEG 
снимка (в DCF структура), До 12 мегапиксела

• Поддържа разполагане: Пейзажно, Портретно
• Бутони и регулатори: 6 бутона
• Режим възпроизвеждане: Преглед в цял екран, 
Слайдшоу, Преглед като миниатюри

• Фото ретуш: Копиране, Изтриване, Завъртане, 
Показване в слайдшоу

• Функция за настройка: Регулиране на яркостта, 
Език, Слайдшоу, Състояние, Автоматично вкл./
изкл. ежедневно

или по-нова
• Одобрения от регулаторните органи: BSMI, C-

Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI
• Други удобства: Съвместим със заключване 

"Кенсингтън"
• Езици на екранното меню: Английски, 
Испански, Немски, Френски, Италиански, Руски, 
опростен китайски, Японски

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: AC-DC адаптер, 

USB кабел, Стойка, 4 взаимозаменяеми рамки, 
CD-ROM със софтуера и ръководството, 
Ръководство за бърз старт

Размери
• Габарити на апарата със стойката (Ш x В x Д): 

212 x 164 x 105 мм
• Тегло: 0,73 кг
• Температурен диапазон (работен): 0°C до 45°C
• Температурен диапазон (съхранение): от -20°C 
до 60°C

Мощност
• Мощност на потребление: (Включена система и 
зареждане на батерията) 12 W

• Време на работа на батерии: 0,8 ч
• Светодиоден индикатор за батерии: Зареждане 

- кехлибарено, Не се зарежда - изключено
• Светодиоден индикатор на захранването: 
Включено - зелено

• Поддържан режим на захранване: Захранване 
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