
 

 

Philips
PhotoFrame

17,8 cm (7") LCD-scherm

16,5 cm (6,5") weergavegebied

7FF2FPA
Elke foto vertelt uw verhaal

Hoeveel digitale foto's staan er op uw PC? Bekijk, deel, orden en beleef uw herinneringen 
opnieuw met het Philips Photo Frame, de gemakkelijkste manier om uw digitale foto's 
zonder PC in ongelofelijke kwaliteit te bekijken.

Scherm voor foto's van kwaliteit
• Hoge pixeldichtheid voor een scherpe en gedetailleerde fotoweergave
• Geef alle heldere kleuren weer van professioneel afgedrukte foto's

Luxueus ontwerp
• De hoogwaardige materialen en afwerking maken uw foto's nog mooier

Eenvoudig uw digitale foto's weergeven en beheren
• Diapresentaties, foto's, miniatuurafbeeldingen of de klok weergeven
• Foto's op geheugenkaarten of het interne geheugen weergeven en beheren

Eenvoudige intuïtieve bediening en ongelooflijk gebruiksgemak
• USB-connector voor het eenvoudig downloaden van foto's naar uw PC
• Automatische in-/uitschakeling van het scherm bij vooraf ingestelde tijden voor 

energiebesparing



 Scherm met hoge pixeldichtheid
Het allerbeste scherm met een hoge dichtheid zorgt 
ervoor dat uw mooie foto's voor jaloerse blikken 
zorgen. Zij worden namelijk met dezelfde 
natuurgetrouwe details en levendige kleuren 
weergegeven als hoogwaardige afdrukken.

Rijke, levendige kleuren
Kleurenscherm haalt het beste in uw foto's naar 
boven met levendige, natuurgetrouwe kleuren door 
dezelfde kleuren weer te geven als de kleuren van 
professioneel afgedrukte foto's.

Ontwerp en materiaal van hoge 
kwaliteit
Het hoogwaardige ontwerp en de verfijnde 
materialen omvatten een solide, stijlvolle standaard, 
een designframe en een gedetailleerde afwerking die 
een dure uitstraling hebben en laten zien dat u een 
goede smaak hebt. Tevens worden de foto's die op 
het PhotoFrame worden weergegeven, van een 
glanslaag voorzien.

Meerdere weergavemodi
De flexibele weergavemodi geven u de vrijheid om 
uw foto's op verschillende manieren te zien. Bekijk 
ze een voor een of als miniatuurweergaven om 
gemakkelijk te kunnen zoeken of om een 
diapresentatie van uw favoriete foto's te maken.

Eenvoudige USB-connectiviteit
Er is een USB-connector ingebouwd zodat u snel en 
eenvoudig foto's vanaf een PC kunt downloaden.

Automatische in-/uitschakeling van het 
scherm
De timer schakelt PhotoFrame in en uit op 
ingestelde tijden. Dit zorgt voor energiebesparing en 
dat is goed voor het milieu en voor uw 
portemonnee, want hierdoor bespaart u tot een 
derde van de energiekosten van het PhotoFrame.
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Kenmerken
Opeenvolgend, Overgangseffect •
Beeld/scherm
• Effectief weergavegebied: 137,16 x 91,44 mm
• Resolutie: resolutie weergavegebied: 720 x 480
• Kijkhoek: bij C/R > 10, 120º (H)/110º (V)
• Tot 50% helderheid tijdens levensduur: 20.000 u
• Helderheid: 200 cd/m²
• Beeldformaat: 3:2
• Schermresolutie: 800 x 480
• Pixeldichtheid: 133 ppi
• Contrastverhouding (normaal): 400:1

Connectiviteit
• USB: Naar PC/Mac (USB 2.0)

Opslagmedia
• Geheugenkaarttypen: Compact Flash type I, Secure 

Digital (SD), Secure Digital (SDHC), 
Multimediakaart, xD-kaart, Memory Stick, Memory 
Stick Pro

• Capaciteit ingebouwd geheugen: 16 MB Flash

Gemak
• Kaartlezer: Ingebouwd (2x)
• Ondersteuning fotoformaat: JPEG-foto, Maximaal 

10 MB JPEG-bestanden, Maximaal 13 megapixels
• Plaatsing: Horizontaal, Verticaal
• Knoppen en bedieningselementen: 7 knoppen
• Afspeelmodus: Bladeren in volledige weergave, 

Diapresentatie, Bladeren met (touchscreen-
)icoontjes

• Foto bewerken: Kopiëren, Verwijderen, Roteren
• Foto-effecten: Zwart-wit
• Instelling voor diapresentatie: Willekeurig, 

• Schermachtergrond: Zwart, Wit, Grijs
• Installatiefunctie: Helderheidsaanpassing, Taal, 

Status, Geluid aan/uit, Tijd en datum instellen, 
Weergave van klok inschakelen/uitschakelen, 
Alarm, Automatisch aan/uit

• Status van systeem: Firmwareversie, Resterend 
geheugen

• Status van aangesloten media: Aangesloten media, 
Resterend geheugen

• Plug & Play-compatibiliteit: Windows 2000/XP of 
hoger, Windows Vista, Mac OS X

• Officiële goedkeuringen: BSMI, C-Tick, CCC, CE, 
FCC, GOST, PSB, UL

• Taalversies in beeldschermmenu: Deens, 
Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans, 
Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, 
Traditioneel Chinees

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, 

Snelstartgids, Standaard, USB-kabel

Afmetingen
• Afmetingen van set (B x H x D): 

159 x 207 x 28 mm
• Afmetingen apparaat (met standaard) (B x H x D): 

159 x 207 x 105 mm
• Gewicht: 0,34 kg
• Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 °C tot 40 °C
• Temperatuurbereik (opslag): -10 °C tot 60 °C

Vermogen
• Energieverbruik: (Systeem ingeschakeld) 4,9 W
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