
 

 

ฟลิปส
PhotoFrame

จอภาพ LCD ขนาด 7 น้ิว
พื้นที่การดูภาพ 6.5 นิ้ว
อัตราเฟรม 3:2

7FF2CME
ทุกภาพมีความหมาย

มารวมแสดง, แบงปน, จัดการและหวนระลึกถึงความทรงจําดวย 7FF2CME 
ท่ีสามารถแสดงภาพดิจิตอลท่ีมีสีสันสดใสราวกับภาพท่ีพิมพอยางมืออาชีพในขนาดพอเหมาะคือ 
4x6 น้ิว - วิธีแสดงภาพถายดิจิตอลท่ีสะดวกท่ีสุดโดยไมตองใช PC

การแสดงผลคุณภาพสูงเพื่อภาพระดับการพิมพ
• จอภาพความละเอียดสูงเพื่อใหภาพที่คมชัดทุกรายละเอียด
• สีสันดิจิตอลที่สมบูรณแบบเพื่อการแสดงภาพที่สวยสดใสและนาประทับใจ
การออกแบบที่งามสงาเพื่อความสมบูรณพรอมของภาพ
• วัสดุและการตกแตงที่สวยหรูชวยเพิ่มคุณคาให กับภาพของคุณ
• ระบบปรับทิศทางของรูปภาพโดยอัตโนมัติเพื่อใหเขากับภาพโหมดแนวตั้งหรือแนวนอน
สามารถแสดงและจัดการกับภาพดิจิตอลสุดโปรดของค ุณไดอยางงายดาย
• สามารถเลนภาพสไลด ภาพถาย ภาพขนาดเล็ก ตลอดจนใชเปนนาฬิกาก็ได
• ชวยสรางสรรคอัลบั้ม ภาพสไลด และยังชวยจัดการกับภาพสุดโปรดของคุณ
• จัดเก็บภาพในหนวยความจําภายในเครื่องไดมากถึง 1000 ภาพ
• สามารถหมุน ซูม ครอปภาพ (crop) ใสมาสก (mask) ตลอดจนเพิ มเอฟเฟกตของภาพได
ควบคุมการทํางานไดงายๆ และสะดวกสบาย
• สนุกกับภาพปะติด: อวดโฉมภาพถายหลายภาพในงานชิ นเดียว
• คัดลอกภาพถายจากการดหนวยความจําเพื่อเพิ่มพ ื้นที่จัดเก็บ
• ใชไฟ AC หรือแบตเตอรี่แบบชารจใหมไดโดยไมตองตอสาย



 จอภาพความละเอียดสูง
จอภาพที่มีความละเอียดสูงแสดงพิกเซลตอตารา
งนิ้วไดมากขึ้นถึง 88 เปอรเซนต มากกวาจอ 
LCD ขนาด 17 นิ้ว 
ใหคุณอวดภาพถายที่นาประทับใจไดอยาง 
'สมจริง' และสีสันสดใสดุจภาพพิมพคุณภาพสูง

สีสันดิจิตอลที่สมบูรณแบบ
การแสดงสีที่สมบูรณชวยใหภาพของคุณมีสีสัน
สดใสสมจริงเปนพิเศษดวยการแสดงชุดสีตางๆ 
อยางที่พบไดในภาพที่พิมพโดยมืออาชีพ

ปรับทิศทางโดยอัตโนมัติ
การปรับใหเปนโหมดแนวนอน/
แนวตั้งโดยอัตโนมัตินั้นใชเซนเซอรซึ่งจดจํากา
รปรับทิศทางของ PhotoFrame 
และแสดงภาพแตละภาพในโหมดที่ถูกตอง

อัลบั้มอัจฉริยะ
อัลบั้มอัจฉริยะชวยใหคุณสรางสรรคและจัดการ
กับอัลบั้มไดอยางงายดาย 
ตลอดจนการตั้งคาและการสรางเอฟเฟกตชนิดภ
าพตอเนื่องใหกับภาพสไลดของคุณ

Smart photo storage
Smart photo storage 
ใชซอฟตแวรอัจฉริยะที่สามารถลดการใชพื้นที เ
ก็บขอมูลโดยไมสูญเสียคุณภาพของภาพ

วิซารดชวยในการทําเอฟเฟกตของภาพ
วิซารดชวยในการทําเอฟเฟกตของภาพนั้นใชงา
นงาย ชวยใหคุณสามารถหมุน ซูมเขา ครอปภาพ 
ตลอดจนปรับโทนสีของภาพใหเปนขาวดําหรือสี
ซีเปยไดเพียงการใช PhotoFrame เทานั้น
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สรางเอฟเฟกตชนิดภาพตอเนื่อง, ภาพปะติด • โหมดพลังงานที่รองรับ: ไฟ AC, ใชไฟแบตเตอรี่
•

ภาพ/แสดงภาพ
• พื้นที่แสดงภาพจริง: 137.16 x 91.44 มม.
• ความละเอียด: ความละเอียดพื้นที่การดูภาพ: 720 x 

480
• มุมมองภาพ: @ C/R > 10, 120º (H) / 110º (V)
• อายุการใชงาน, ความสวาง 50%: 20000 ชม.
• ความสวาง: 200 cd/m²
• อัตราการจัดมุมมอง: 3:2
• ความละเอียดจอ: 800x480
• ความละเอียดพิกเซล: 133 ppi
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 400:1
การเชื่อมตอ
• USB: ตอเขากับ PC/Mac (USB 2.0)
สื่อเก็บขอมูล
• ประเภทการดหนวยความจํา: Compact Flash type I, 

Secure Digital (SD), Secure Digital SDHC, 
การดมัลติมีเดีย, การด xD, Memory Stick, Memory 
Stick Pro, Micro Secure Digital (SD), Memory Stick 
Duo (ผานอะแดปเตอร), MS Pro Duo 
(ผานอะแดปเตอร)

• ความจุของหนวยความจําในตัว: 128MB (สําหรับ 
510-1020 รูป, ระบบจะใชประมาณ 26MB)

สะดวกสบาย
• เครื่องอานการด: ในตัว (2x)
• รูปแบบภาพที่รองรับ: ภาพ JPEG, สูงถึง 16 

เมกะพิกเซล, สูงถึง 10MB ดวยไฟล JPEG
• รองรับการจัดวางไดสะดวก: 

ปรับทิศทางของรูปภาพโดยอัตโนมัติ, แนวนอน, 
แนวตั้ง

• ปุมและการควบคุม: มินิจอยสติ๊กแบบ 5 ทิศทาง, มี 2 
ปุม

• โหมดการเลน: เบราสแบบเต็มจอ, ภาพสไลด, 
เบราสธัมบเนล

• การจัดการอัลบั้ม: การสรางสรรค, ลบ, แกไข, 
เปลี่ยนช่ือ

• ตกแตงภาพ: คัดลอก, ลบ, หมุน, ซูมและครอปภาพ, 
การครอปภาพ (Crop), ยาย

• เอฟเฟกตของภาพถาย: สีขาวและดํา, กรอบ, สีซีเปย
• การจัดการภาพสไลด: สรางภาพสไลด, 

ลบภาพสไลด, เปลี่ยนช่ือภาพสไลด
• การตั้งคาภาพสไลด: แบบสุม, แบบเรียงลําดับ, 

(ทีละหลาย ๆ ภาพ)
• พื้นหลังจอภาพ: สีดํา, สีขาว, สีเทา
• ฟงกชันตั้งคา: การปรับความสวาง, ภาษา, สถานะ, 

เตือนความจําพรอมปลุกซ้ํา, เปด/ปด 
อัตโนมัติในวันทํางาน/วันหยุด, เปด/ปด เสียง 'บี๊พ', 
ตั้งคาเวลาและวันที่, ใชงาน/
ไมใชงานฟงกชันแสดงนาฬิกา, คลังภาพ

• สถานะของระบบ: เวอรชันของเฟรมแวร, 
แหลงพลังงาน, หนวยความจําคงเหลือ, 
ระดับไฟแบตเตอรี่

• สถานะสื่อที่เช่ือมตออยู: สื่อที่เช่ือมตออยู, 
หนวยความจําคงเหลือ

• การใชงานกับระบบพลักแอนดเพลย: Windows 
Vista, Windows 2000/XP หรือสูงกวา, Mac OS X

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

• แทนวางปรับระดับได: หมุนได, ปรับความเอียงได
• อุปกรณอํานวยความสะดวกอื่นๆ: ใชกับล็อค 

Kensington ได
• เฟรมแวรที่สามารถอัปเกรดได: 

อัปเกรดเฟรมแวรผาน USB ได
• ภาษาที่แสดงบนหนาจอ: อังกฤษ, สเปน, เยอรมัน, 

ฝรั่งเศส, อิตาลี, เนเธอรแลนด, เดนมารค, รัสเซีย, 
จีน, ญ่ีปุน

อุปกรณเสริม
• อุปกรณเสริมที่มีให: อะแดปเตอร AC-DC, 

สายเคเบิล USB, ขาตั้ง, CD ซอฟตแวรของ PC/Mac, 
คูมือเริ่มตนใชงานอยางยอ, คูมือผูใช

ขนาด
• ขนาดเครื่องพรอมขาตั้ง (กวาง x สูง x ลึก): 

214 x 166 x 97 มม.
• น้ําหนัก: 0.66 กก.
• ชวงอุณหภูมิ (การทํางาน): 0° C ถึง 45° C
• ชวงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20° C ถึง 60° C
กําลังไฟ
• การใชพลังงาน: 

(เปดเครื่องอยูและกําลังชารจแบตเตอรี่) 4.9 วัตต
• เวลาใชงานของแบตเตอรี่: 1* ชม.
• ไฟ LED แบตเตอรี่: กําลังชารจไฟ - ไฟกะพริบ
• สัญญาณไฟ LED การปด/เปดเครื่อง: ทํางาน - 
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