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looflijk gebruiksgemak
lay op ingestelde tijden automatisch in- of uitschakelen
ele, intuïtieve bediening, geen programmering nodig

ze tussen landscape en portrait modus
kt op AC-netstroom of draadloos met de oplaadbare batterij
 

Philips
Fotoframe

7 inch

7FF1WD



 

Beeld/display
• Effectief weergavegebied: 137 x 91 mm
• Puntafstand (verticaal): 0,1905 mm
• Puntafstand (horizontaal): 0,1905 mm
• Resolutie: 720 x 480 pixels
• Helderheid (nits): 200 nit
• Kijkhoek: bij C/R > 5
• Kijkhoek (h / v): 170 / 170 graad
• Tot 50% helderheid tijdens levensduur: 20.000 u

Connectiviteit
• USB: Naar digitale camera, Naar PC

Opslagmedia
• Geheugenkaarttypen: Secure Digital, 

Multimediakaart, Memory Stick, Memory Stick 
Pro, Compact Flash type I

Gebruiksgemak
• Kaartlezer: Ingebouwd (1x)
• Ondersteuning fotoformaat: Maximaal 12 

megapixels, JPEG-foto (in DCF-structuur)
• Ruimte voor foto-opslag: 50 foto's of meer
• Ondersteuning voor plaatsing: Horizontaal, 

Verticaal
• Knoppen en bedieningselementen: 6 knoppen
• Afspeelmodus: Bladeren in volledige weergave, 

Diapresentatie, Bladeren met (touchscreen-
)icoontjes

• Installatiefunctie: Diapresentatie, Taal, 
Helderheidsaanpassing, Dagelijks automatisch 

aan/uit, Status
• Foto bewerken: Weergeven in diapresentatie, 

Roteren, Verwijderen, Kopiëren
• OSD-talen: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, 

Vereenvoudigd Chinees, Russisch, Japans
• Officiële goedkeuringen: CE, FCC, VCCI, CCC, 

GOST, C-Tick, BSMI, PSB, UL
• Plug & Play-compatibiliteit: Windows 2000/XP of 

hoger, Mac OS X, Linux

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, USB-

kabel, Snelstartgids, Standaard
• Gebruikershandleiding op CD-ROM

Afmetingen
• Afmetingen apparaat (met standaard) (B x H x D): 

212 g x 164 x 110 mm
• Gewicht: 0,73 kg
• Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 °C tot 45 °C
• Temperatuurbereik (opslag): -20 °C tot 60 °C

Voeding
• Gebruiksduur met batterij: 0,8 u
• Energieverbruik: (Systeem ingeschakeld en 

batterij wordt opgeladen) 12 W
• Power LED-indicator: In bedrijf - groen
• Indicator LED-batterij: Laden - oranje, Niet laden 

- uit
• Ondersteuning voor energiemodus: Werkt op 

batterijen, Werkt op AC-stroom
•
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