
 

Philips
PhotoFrame

7" LCD displej
plocha zobrazení 6,5" poměr 
stran rámečku 3:2

7FF2FPA
Za každým snímkem je váš příběh

Kolik digitálních snímků se vejde do vašeho PC? Zobrazit, sdílet, uspořádat a znovu prožít 
všechny vzpomínky vám pomůže fotorámeček PhotoFrame™ od společnosti Philips – 
nejsnadnější způsob, jak zobrazit digitální fotografie v mimořádné kvalitě bez použití počítače.

Vysoká kvalita obrazu podobná výtiskům
• Vysoká hustota pixelů zajišťuje ostré a detailní zobrazení fotografií
• Zobrazení dokonale prokreslených barev jako u profes. vytisknutých fotografií

Vynikající design doplňující vaše fotografie
• Vynikající materiály a úprava dodávají vašim snímkům hodnotu

Snadné prohlížení a správa digitálních fotografií
• Přehrávání prezentací, prohlížení fotografie nebo náhledů, zobrazení času
• Prohlížení a správa fotografií na paměťových kartách nebo v interní paměti

Snadné intuitivní ovládání a velké pohodlí
• Konektor USB pro snadné stahování snímků z počítače
• Automatické vypnutí/zapnutí displeje po předem nastavené době umožňuje úsporu energie
 



 Displej s vysokou hustotou pixelů
Nejlepší obrazovka s vysokou hustotou zobrazuje 
vaše vzácné snímky se stejně bohatými detaily 
skutečného světa a živými barvami, jako na vysoce 
kvalitních výtiscích.

Bohaté a živé barvy
Plně barevný displej zachytí krásu fotografií v sytých, 
věrných barvách. Najdete zde celé spektrum barev 
jako u profesionálně vytisknutých fotografií.

Kvalitní design a materiály
Vynikající design a kvalitní materiály zahrnují pevný 
stylový podstavec, módní rámeček a precizní 
povrchovou úpravu. Vše působí dojmem hodnoty a 
vytříbeného vkusu a dodávají lesk fotografiím 
vystaveným ve fotorámečku PhotoFrame.

Více režimů prohlížení
Flexibilní režimy zobrazení nabízejí volnost výběru 
zobrazování fotografií: po jednom snímku, v režimu 
miniatur pro rychlé a snadné vyhledávání anebo 
vytvoření prezentace z nejcennějších fotografií.

Snadná konektivita USB
Konektor USB je integrován do zařízení, aby bylo 
možné snadno a rychle stahovat snímky z počítače.

SmartPower
Časovač vypne a zapne fotorámeček ve zvolenou 
dobu a snižuje tak spotřebu energie s cílem šetřit 
životní prostředí díky snížení nákladů na energii 
fotorámečku až o třetinu.
7FF2FPA/00

Přednosti
• Pozadí obrazovky: Černá, Bílý, Šedá •
Obraz/displej
• Oblast sledování: 137,16 x 91,44 mm
• Rozlišení: rozlišení plochy zobrazení: 720 x 480
• Úhel sledování: - C/R > 10, 120º (H) / 110º (V)
• Životnost, do snížení jasu o 50 %: 20000 h
• Jas: 200 cd/m²
• Poměr stran: 3:2
• Rozlišení panelu: 800 x 480
• Hustota pixelů: 133 ppi
• Kontrastní poměr (typický): 400:1

Možnosti připojení
• USB: Pro PC/Mac (USB 2.0)

Úložná média
• Typy paměťových karet: Compact Flash typ I, 

Secure Digital (SD), Paměťová karta Secure Digital 
SDHC, Multimedia Card, Karta xD, Memory Stick, 
Memory Stick Pro

• Kapacita zabudované paměti: 16MB paměť Flash

Pohodlí
• Čtečka paměťových karet: Zabudováno (2x)
• Podporovaný formát fotografií: Fotografie JPEG, Až 

10 MB souborů JPEG, Až 13 megapixelů
• Podpora umístění: Na šířku, Na výšku
• Tlačítka a ovládací prvky: 7 tlačítek
• Režim přehrávání: Procházení v režimu celé 

obrazovky, Prezentace, Procházení miniatur
• Úprava fotografií: Kopírování, Odstranění, Rotace
• Fotografické efekty: Černá a bílá
• Nastavení prezentace: Náhodná, Sekvenční, Efekt 

přechodu

• Funkce nastavení: Úprava jasu, Jazyk, Stav, Pípnutí 
zapnuto/vypnuto, Nastavení data a času, Aktivace/
deaktivace zobrazení hodin, Budík, Automatické 
zapnutí/vypnutí

• Stav systému: Verze firmwaru, Zbývající paměť
• Stav připojených médií: Připojená média, Zbývající 

paměť
• Kompatibilita se stand. Plug & Play: Windows 2000/

XP nebo novější, Windows Vista, Operační systém 
Mac OS X

• Regulační opatření: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, 
GOST, PSB, UL

• Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Dánština, 
Holandština, Angličtina, Francouzština, Němčina, 
Italština, Ruština, zjednodušená čínština, 
Španělština, Tradiční čínština

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Napájecí adaptér stř./

stejnosm., Stručný návod k rychlému použití, 
Podstavec, kabel USB

Rozměry
• Rozměry sady (Š x V x H): 159 x 207 x 28 mm
• Rozměry přístroje se stojanem (Š x V x H): 

159 x 207 x 105 mm
• Hmotnost: 0,34 kg
• Rozsah teplot (provozní): 0 °C až 40 °C
• Rozsah teplot (skladovací): -10 °C až 60 °C

Spotřeba
• Spotřeba elektrické energie: (Systém zapnutý) 
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