
 

 

Philips
PhotoFrame

Wyświetlacz LCD 7"
Obszar wyświetlania 6,5"
Format 3:2

7FF2FPA
Każde zdjęcie to kawałek 

historii
Ile zdjęć przechowujesz na dysku swojego komputera? Dzięki ramce do zdjęć Philips 
PhotoFrame™, zapewniającej wysoką jakość obrazów, możesz z łatwością przeglądać, 
udostępniać i porządkować zdjęcia bez potrzeby korzystania z komputera.

Wysoka jakość zdjęć
• Duża gęstość pikseli zapewnia ostre i szczegółowe wyświetlanie cyfrowych zdjęć
• Wyświetlanie bogactwa kolorów porównywalnego z profesjonalnymi odbitkami

Eleganckie wzornictwo
• Wyjątkowe materiały i wykończenie dodadzą blasku Twoim zdjęciom

Wygodne wyświetlanie i zarządzanie zdjęciami cyfrowymi
• Pokaz slajdów, przegląd pojedynczych zdjęć i miniatur lub wyświetlenie zegara
• Oglądanie i zarządzanie zdjęciami na kartach pamięci i w pamięci wewnętrznej

Prosta, intuicyjna obsługa i niezwykła wygoda
• Złącze USB ułatwiające pobieranie zdjęć z komputera
• Automatyczne włączanie i wyłączanie wyświetlacza o ustawionym czasie pozwala oszczędzić 

energię



 Wyświetlacz o dużej gęstości pikseli
Dzięki temu najlepszemu w branży ekranowi o dużej 
gęstości pikseli Twoje najcenniejsze zdjęcia są 
wyświetlane z bogactwem szczegółów i żywymi 
kolorami, które charakteryzują odbitki o wysokiej 
jakości.

Bogate, żywe kolory
Pełnokolorowy wyświetlacz umożliwia 
zaprezentowanie zdjęć w najlepszy sposób dzięki 
żywym, naturalnym kolorom i możliwości 
wyświetlenia takiej samej palety barw, jak w 
przypadku profesjonalnych odbitek.

Wygląd i materiały o najwyższej jakości
Nowoczesny wygląd oraz wyjątkowe materiały, takie 
jak solidna, stylowa podstawa, elegancka ramka i 
precyzyjne wykończenie dodają wrażenia wysokiej 
wartości i wyrafinowanego smaku, dzięki czemu 
zdjęcia wyświetlane w ramce wyglądają jeszcze 
piękniej.

Wiele trybów wyświetlania
Zróżnicowane tryby wyświetlania umożliwiają 
wyświetlanie zdjęć jedno po drugim, w postaci 
miniatur w celu szybkiego wyszukiwania, lub też 
wyświetlanie ulubionych zdjęć w pokazach slajdów.

Łatwe połączenie USB
Wbudowane w urządzenie złącze USB ułatwia 
szybkie pobieranie zdjęć z komputera.

SmartPower
Zegar programowany włącza lub wyłącza ramkę 
PhotoFrame o wybranej godzinie, zmniejszając w ten 
sposób zużycie energii na rzecz środowiska, 
pozwalając zaoszczędzić do 1/3 kosztów zasilania 
ramki.
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Zalety
• Ustawianie pokazu slajdów: Losowo, • Pobór mocy: (Urządzenie włączone) 4,9 W
•

Obraz/wyświetlacz
• Część widoczna ekranu: 137,16 x 91,44 mm
• Rozdzielczość: Rozdzielczość obszaru 

wyświetlania: 720 x 480
• Kąt widzenia: przy C/R > 10, 120º (poz.) / 110º 

(pion.)
• Czas eksploatacji dla 50% jasności: 20000 godz.
• Jasność: 200 cd/m²
• Format obrazu: 3:2
• Rozdzielczość panelu: 800 x 480
• Gęstość pikseli: 133 ppi
• Współczynnik kontrastu (typowy): 400:1

Możliwości połączeń
• USB: Do komputera PC/Mac (USB 2.0)

Nośnik pamięci
• Typy kart pamięci: Compact Flash typ I, Secure 

Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Karta 
multimedialna, Karta xD, Memory Stick, Memory 
Stick Pro

• Pojemność pamięci wewnętrznej: 16 MB Flash

Udogodnienia
• Czytnik kart: Wbudowane (2x)
• Obsługiwany format zdjęć: Zdjęcie JPEG, Do 

10 MB plików JPEG, Do 13 megapikseli
• Możliwość zmiany orientacji ekranu: Krajobraz 

(poziomo), Portret (pionowo)
• Przyciski i elementy sterujące: 7 przycisków
• Tryb odtwarzania: Przeglądanie w trybie 

pełnoekranowym, Pokaz slajdów, Przeglądanie w 
trybie miniatur

• Edycja zdjęć: Kopiowanie, Usuwanie, Obracanie
• Efekty fotograficzne: Czarno-biały

Sekwencyjnie, Efekt przejścia
• Tło ekranu: Czarny, Biały, Szary
• Możliwość konfiguracji: Regulacja jasności, Język, 

Stan, Wyłącznik sygnału dźwiękowego, Ustawianie 
czasu i daty, Wł./wył. wyświetlacza zegara, Budzik, 
Automatyczne włączenie/wyłączenie

• Stan zestawu: Wersja oprogramowania 
sprzętowego, Pozostała pamięć

• Stan podłączonych nośników: Podłączone nośniki, 
Pozostała pamięć

• Obsługa funkcji Plug & Play: Windows 2000/XP lub 
nowszy, Windows Vista, Mac OS X

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

• Języki menu ekranowego (OSD): Duński, 
Holenderski, angielski, Francuski, Niemiecki, 
Włoski, Rosyjski, Chiński uproszczony, Hiszpański, 
chiński (tradycyjny)

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy 

stabilizowany, Skrócona instrukcja obsługi, 
Podstawa, przewód USB

Wymiary
• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 

159 x 207 x 28 mm
• Wymiary zestawu z podstawą (szer. x wys. x gł.): 

159 x 207 x 105 mm
• Waga: 0,34 kg
• Zakres temperatur (eksploatacja): 0°C do 40°C
• Zakres temperatur (przechowywanie): -10°C do 

60°C
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