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Doskonały prezent dla 

bliskiej osoby
Szukasz ciekawego prezentu dla ukochanej osoby? Podarowując ramkę do zdjęć PhotoFrame™ (edycja 

okazjonalna) podarowujesz jej także wspomnienia. Ramka umożliwia wyświetlanie cyfrowych zdjęć w 

wysokiej jakości, a także ich przeglądanie i udostępnianie. A wszystko to jest możliwe bez użycia 

komputera.

Wysoka jakość zdjęć
• Duża gęstość pikseli zapewnia ostre i szczegółowe wyświetlanie cyfrowych zdjęć
• Wyświetlanie bogactwa kolorów porównywalnego z profesjonalnymi odbitkami

Eleganckie wzornictwo
• Wyjątkowe materiały i wykończenie dodadzą blasku Twoim zdjęciom
• Nagrodzone na forum międzynarodowym wzornictwo wzbogaca wystrój wnętrza
• Cztery wymienne ramki umożliwiają dostosowanie urządzenia do własnych wymagań

Wygodne wyświetlanie zdjęć
• Pokaz slajdów, przegląd pojedynczych zdjęć i miniatur lub wyświetlenie zegara
• Tworzenie pokazów slajdów ze wszystkimi zapisanymi zdjęciami
• Oglądaj zdjęcia bezpośrednio z karty pamięci — bez użycia komputera
• Złącze USB ułatwiające pobieranie zdjęć z komputera

Duża wygoda
• Możliwość zasilania sieciowego lub akumulatorowego



 Wyświetlacz o dużej gęstości pikseli
Ten najlepszy w branży ekran o dużej gęstości pikseli 
wyświetla o 88% więcej pikseli na cal kwadratowy w 
porównaniu z wysokiej jakości 17-calowymi 
monitorami LCD. Dzięki temu Twoje najcenniejsze 
zdjęcia są wyświetlane z bogactwem szczegółów i 
żywymi kolorami, charakteryzującymi wysokiej 
jakości odbitki.

Bogate, żywe kolory
Pełnokolorowy wyświetlacz umożliwia 
zaprezentowanie zdjęć w najlepszy sposób dzięki 
żywym, naturalnym kolorom i możliwości 
wyświetlenia takiej samej palety barw, jak w 
przypadku profesjonalnych odbitek.

Wygląd i materiały o najwyższej jakości
Nowoczesny wygląd oraz wyjątkowe materiały, takie 
jak solidna, stylowa podstawa, elegancka ramka i 
precyzyjne wykończenie dodają wrażenia wysokiej 
wartości i wyrafinowanego smaku, dzięki czemu 
zdjęcia wyświetlane w ramce wyglądają jeszcze 
piękniej.

Nagrodzone wzornictwo
Co pewien czas renomowane organizacje 
międzynarodowe nagradzają produkty, które 
wyróżniają się na rynku — monitory firmy Philips 
regularnie zdobywają takie nagrody, jak iF, Good 
Design Award czy Red Dot Design Award.

Wymienne ramki
Kilka wymiennych ramek pasujących do ramki do 
zdjęć PhotoFrame™ umożliwia dostosowanie jej 
wyglądu do własnego gustu oraz wystroju wnętrza w 
domu lub w biurze.

Wiele trybów wyświetlania
Zróżnicowane tryby wyświetlania umożliwiają 
wyświetlanie zdjęć jedno po drugim, w postaci 
miniatur w celu szybkiego wyszukiwania, lub też 
wyświetlanie ulubionych zdjęć w pokazach slajdów.

Tworzenie pokazów slajdów
Pokaz slajdów to zbiór zdjęć przygotowany do 
wyświetlania w określonej kolejności. Naciśnięcie 
przycisku i wybranie funkcji pokazu slajdów 
powoduje automatyczne rozpoczęcie wyświetlania 
wszystkich zdjęć zapisanych w ramce do zdjęć 
PhotoFrame™ jedno po drugim.

Gniazda kart pamięci
Wbudowane dwa czytniki umożliwiają łatwe 
przeglądanie i udostępnianie zdjęć zapisanych na 
kartach pamięci. Jedno z gniazd umożliwia 
korzystanie z kart Compact Flash I (CF), a drugie 
obsługuje karty Memory Stick (MS), SD Card i Multi 
Media Card (MMC).

Łatwe połączenie USB
Wbudowane w urządzenie złącze USB ułatwia 
szybkie pobieranie zdjęć z komputera.

Zasilanie akumulatorowe lub sieciowe
Dzięki możliwości zasilania z sieci elektrycznej lub z 
wbudowanego akumulatora ramka do zdjęć 
PhotoFrame™ może działać jako urządzenie 
przewodowe lub bezprzewodowe.

Automatyczny wyłącznik
Wbudowany zegar można ustawić, aby włączał i 
włączał ramkę do zdjęć PhotoFrame™ o wybranych 
godzinach.
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Zalety
Pokaz slajdów, Stan, Automatyczne włączanie/ zmiennym, Zasilanie bateryjne
•

Obraz/wyświetlacz
• Część widoczna ekranu: 137 x 91 mm
• Rozdzielczość: 800 x 480 pikseli (obszar 

wyświetlania 720 x 480)
• Kąt widzenia: przy C/R > 5, 170º (poz.) / 170º 

(pion.)
• Czas eksploatacji dla 50% jasności: 20000 godz.
• Jasność: 200 cd/m²

Możliwości połączeń
• USB: Do komputera

Nośnik pamięci
• Typy kart pamięci: Compact Flash typ I, Secure 

Digital (SD), Karta multimedialna, Memory Stick, 
Memory Stick Pro

• Pojemność pamięci wewnętrznej: 50 zdjęć lub 
więcej

Udogodnienia
• Czytnik kart: Wbudowane (2x)
• Obsługiwany format zdjęć: Zdjęcia JPEG (w 

strukturze DCF), Maksymalnie 12 megapikseli
• Możliwość zmiany orientacji ekranu: Krajobraz 

(poziomo), Portret (pionowo)
• Przyciski i elementy sterujące: 6 przycisków
• Tryb odtwarzania: Przeglądanie w trybie 

pełnoekranowym, Pokaz slajdów, Przeglądanie w 
trybie miniatur

• Edycja zdjęć: Kopiowanie, Usuwanie, Obracanie, 
Pokaz slajdów

• Możliwość konfiguracji: Regulacja jasności, Język, 

wyłączanie codziennie
• Obsługa funkcji Plug & Play: Windows 2000/XP lub 

nowszy
• Certyfikaty: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, 

PSB, UL, VCCI
• Pozostałe wygody: Zgodne z blokadą Kensington
• Języki menu ekranowego (OSD): Angielski, 

Hiszpański, Niemiecki, Francuski, Włoski, Rosyjski, 
Chiński uproszczony, japoński

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy 

stabilizowany, Przewód USB, Podstawa, 4 
wymienne ramki, Płyta CD-ROM z oprogram. + 
podręcz., Skrócona instrukcja obsługi

Wymiary
• Wymiary zestawu z podstawą (szer. x wys. x gł.): 

212 x 164 x 105 mm
• Waga: 0,73 kg
• Zakres temperatur (eksploatacja): 0°C do 45°C
• Zakres temperatur (przechowywanie): -20°C do 

60°C

Moc
• Pobór mocy: (Urządzenie włączone i ładowanie 

baterii) 12 W
• Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: 0,8 godz.
• Wskaźnik LED akumulatora: Ładowanie – żółte, 

Brak ładowania – wyłączone
• Wskaźnik LED zasilania: Tryb pracy — zielony
• Obsługiwany tryb zasilania: Zasilanie prądem 
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