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Kiváló
• Nag
• Töb
• A kö

Egysz
• Fény
• Állít
• Diab
• Az in
• Fény

Nagy 
• Auto
• Egys
• Vála
• Háló
ozza
s fotót rejteget a számítógépén? Nézegesse, ossza meg és élje újra az 

 Philips fényképkeret segítségével. Ez a digitális fotók kiváló minőségű 

ének legegyszerűbb módja - nem kell hozzá számítógép.

, nyomatminőségű megjelenítés
y képpontsűrűség az éles és részletgazdag fényképmegjelenítésért
bszínű kijelző a fényképek kiváló minőségű megjelenítéséért
rnyezeti fényviszonyoknak megfelelően állítható fényerő

erűen megjelenítheti digitális fotóit
képek megtekintése memóriakártyáról - nincs szükség számítógépre
son össze diabemutatót tárolt fényképeiből
emutató, kép, indexkép vagy óra megjelenítése
telligens fényképtárolással sokkal több képet tárolhat
képek beolvasása fényképezőgépből vagy letöltése számítógépről

megbízhatóság
matikusan be- és kikapcsolja a kijelzőt az előre beállított időpontban

zerű, intelligens működés - nincs szükség programozásra
szthat az álló és fekvő megjelenítés között
zati váltakozó árammal vagy vezeték nélkül, akkumulátorral működik
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Kép/Kijelző
• Tényleges látóterület: 137 x 91 mm
• Ponttávolság (függőleges): 0,1905 mm
• Ponttávolság (vízszintes): 0,1905 mm
• Felbontás: 720 x 480 képpont
• Fényesség (nit): 200 nit
• megtekintési szögtartomány: C/R > 5 mellett
• Látószög (v / f): 170 / 170 fok
• Élettartam, 50% fényerőig: 20000 óra

Csatlakoztathatóság
• USB: A digitális fényképezőgéphez, A 

számítógéphez

Médiatárolás
• Memóriakártya-típusok: Secure Digital, 

Multimédia kártya, Memory Stick, Memory Stick 
Pro, I-es típusú Compact Flash

Kényelem
• Kártyaolvasó: Beépített (1x)
• Támogatott fényképformátum: 12 megapixelig, 

JPEG-képek (DCF-szerkezetben)
• Fényképtárolási méret: 50 vagy több fénykép
• Támogatott elhelyezés: Fekvő, Álló
• Gombok és vezérlőelemek: 6 gomb
• Lejátszási mód: Teljes képernyős böngészés, 

Diavetítés, Indexkép-böngészés
• Beállítás funkció: Diavetítés, Nyelv, 

Fényerőbeállítás, Automatikus napi be- és 
kikapcsolás, Állapot

• Fényképszerkesztés: Diabemutató, Forgatás, 

Törlés, Másolás
• OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: angol, 

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

• Előírt jóváhagyások: CE, FCC, VCCI, CCC, 
GOST, C-Tick, BSMI, PSB, UL

• Plug & Play kompatibilitás: Windows 2000/XP 
vagy újabb verzió, Mac OS X, Linux

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: AC/DC adapter, USB-kábel, 

Gyors áttekintő útmutató, állvány
• Felhasználói útmutató CD ROM-on

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

212 x 164 x 110 mm
• Súly: 0 73 kg
• Hőmérséklettartomány (üzem): 0 °C-tól 45 °C-ig
• Hőmérséklettartomány (tárolás): -20 °C-tól 60 

°C-ig

Áram
• Működési idő akkuval: 0,8 óra
• Áramfogyasztás: (Bekapcsolt állapot és 

akkumulátortöltés) 12 W
• LED állapot-kijelzője: Működés - zöld
• Akkumulátor LED jelzés: Tölt - Borostyánsárga, 

Nem tölt - Ki
• Támogatott táplálási üzemmód: Elemes üzemmód, 

Váltakozó árammal történő üzemeltetés
•
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Termék

Nagy kép
A digitális fé
képpontot j
17"-es LCD
részletgazd
meg, mint a
esetében m

Állítható
A kijelző áll
nyújt, azálta
környezeti 
függetlenül 
nappal vag

Memória
A beépített 
tárolt fényk
szolgálja. A
Flash I (CF) 
SD-kártya é
fogadja.

Többféle
A könnyen 
teszik, hogy
képek vázla
tudjon kere
állítson össz

Intelligen
Az intelligen
amely minim
helyet, a ké

USB-port
A készülékb
gyorsan olv
fényképező
el a Philips 
kompatibilis
D/00

kijelölés

pontsűrű
nyképmegj
elenít meg 
 képernyő -
agon és oly
hogyan az
egszokott.

 fényerő
ítható fénye
l, hogy lehe

fényviszonyo
attól, hogy 
y éjszaka né

kártya-alj
két memóri
épek egysze
z egyik mem
kártyákat, m
s multiméd

 megjelen
változtatha
 egyszerre 
tait böngés

sni, vagy a 
e.

s fénykép
s fényképtá
álisra csök

pmegjelenít

e épített U
ashat be és
gépről vagy
weboldalára
-e a Philips
ségű kijelző
elenítő 88 százalékkal több 
négyzethüvelykenként, mint egy 
- Gondosan őrzött fényképei olyan 
an élénk színekkel jeleníthetők 
t a kiváló minőségű papírképek 

reje tökéletesebb képélményt 
tővé teszi a kijelző fényerejének a 
khoz történő igazítását, 

a gondosan őrzött fényképeit 
zi meg.

zatok
akártya-olvasó a memóriakártyán 
rű megtekintését és megosztását 
óriakártya-aljzat a Compact 
íg a másik a Memory Stick (MS), 

iás kártya (MMC) típusokat 

ítési mód
tó megjelenítési módok lehetővé 
egy képet nézzen meg, vagy a 
sze, hogy gyorsan és egyszerűen 
legjobb képeiből diabemutatót 

tárolás
rolás intelligens szoftvert használ, 
kenti a tároláshoz szükséges 
és minőségének romlása nélkül.

SB csatlakozóval egyszerűen és 
 tölthet le fotókat a legtöbb 
 számítógépről. Kérjük, látogasson 
 és ellenőrizze, hogy a kamerája 
 digitális fénykép-megjelenítőjével!
ek

http://www.philips.com

