
 

 

Philips
PhotoFrame

LCD de 7"
zonă de afișare 6,5"
raport de afișare 3:2

7FF2FPA
Fiecare fotografie spune 

povestea voastră
Câte fotografii digitale sunt ascunse în calculatorul dumneavoastră? Descoperiţi şi retrăiţi 
amintirile cu Philips PhotoFrame™, cel mai simplu mod de afişare a fotografiilor digitale 
la o calitate uimitoare, fără PC.

Afișare excelentă a fotografiilor, la nivel de tipărire
• O densitate ridicată a pixelilor pentru fotografii clare, de mare fidelitate
• Afișează aceleași culori intense ca cele din fotografiile tipărite profesional

Design de lux, pentru a vă pune în valoare fotografiile
• Materialele și finisajele rafinate pun în valoare fotografiile dumneavoastră

Afișare și administrare facilă a fotografiilor digitale
• Redaţi prezentări, fotografii individuale, miniaturi sau afișaţi ceasul
• Afișează și gestionează fotografiile de pe carduri sau din memoria internă

Operare simplă și intuitivă
• Conector USB pentru descărcarea ușoară a fotografiilor de pe PC
• Ecranul poate porni și se poate opri la ore prestabilite pentru a economisi energie



 Ecran cu densitate ridicată a pixelilor
Cel mai bun ecran cu densitate ridicată afișează 
fotografiile dumneavoastră preţioase cu aceleași 
detalii bogate și culori vibrante din lumea reală, 
precum fotografiile tipărite la calitate ridicată.

Culori bogate și vibrante
Afișajul full color scoate în evidenţă calitatea 
fotografiilor utilizând culori vibrante și realiste prin 
afișarea întregii palete de culori prezente în 
fotografiile tipărite profesional.

Design și materiale de calitate
Designul de înaltă calitate și materialele rafinate au 
contribuit la crearea unui stativ stilat, solid, și a unei 
rame elegante, cu finisaje excelente până în cel mai 
mic detaliu, care asigură un aspect de bun gust și dă 
strălucire fotografiilor afișate în PhotoFrame.

Moduri de vizualizare multiple
Puteţi afișa fotografiile individual sau sub formă de 
miniaturi, pentru a căuta simplu și rapid imaginea 
dorită. De asemenea, puteţi crea prezentări cu cele 
mai frumoase fotografii realizate.

Conectivitate USB ușoară
Există un conector USB integrat în echipament 
pentru descărcarea rapidă și ușoară a fotografiilor de 
pe un PC.

SmartPower
Un cronometru pornește și oprește PhotoFrame la 
orele selectate de dumneavoastră, reducând 
consumul de energie în favoarea mediului și 
economisind până la o treime din costurile 
PhotoFrame pentru energie.
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Repere
• Setare diapozitive: Aleator, Secvenţial, Efect de •
Imagine/Ecran
• Zonă vizualizare efectivă: 137,16 x 91,44 mm
• Rezoluţie: rezoluţia suprafeţei vizibile: 720 x 480
• Unghi de vizionare: la C/R > 10, 120º (H) / 110º (V)
• Luminozitate cu 50% mai mare: 20000 oră
• Luminozitate: 200 cd/m²
• Raport lungime/lăţime: 3:2
• Rezoluţie panou: 800 x 480
• Densitate de pixeli: 133 ppi
• Raport contrast (uzual): 400:1

Conectivitate
• USB: La PC/Mac (USB 2.0)

Medii de stocare
• Tipuri de carduri de memorie: Compact Flash I, 

Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Card 
multimedia, Card xD, Memory Stick, Memory Stick 
Pro

• Capacitate memorie încorporată: 16MB Flash

Comoditate
• Cititor de carduri: Încorporat (2x)
• Format foto acceptat: Fotografie JPEG, Fișiere 

JPEG de până la 10 MB, Până la 13 megapixeli
• Plasare acceptată: Peisaj, Portret
• Butoane și controale: 7 butoane
• Mod Redare: Parcurgere pe tot ecranul, 

Prezentare, Parcurgere pictograme
• Editare foto: Copiere, Ștergere, Rotire
• Efecte fotografii: Alb-negru

tranziţie
• Fundal ecran: Negru, Alb, Gri
• Setare funcţie: Reglare luminozitate, Limbă, Stare, 

Activare/Dezactivare sonerie, Setare a orei și a 
datei, Activare/Dezactivare afișare ceas, Alarmă, 
Pornire/Oprire automată

• Stare sistem: Versiune firmware, Memorie rămasă
• Stare mediu de stocare conectat: Suport media 

conectat, Memorie rămasă
• Compatibilitate Plug & Play: Windows 2000/XP sau 

versiuni ulterioare, Windows Vista, Mac OS X
• Reglementări și standarde: BSMI, C-Tick, CCC, CE, 

FCC, GOST, PSB, UL
• Limbi OSD: Daneză, Olandeză, Engleză, Franceză, 

Germană, Italiană, Rusă, Chineză simplificată, 
Spaniolă, Chineză tradiţională

Accesorii
• Accesorii incluse: Adaptor CA/CC, Ghid de 

iniţiere rapidă, Stand, Cablu USB

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 159 x 207 x 28 mm
• Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 

159 x 207 x 105 mm
• Greutate: 0,34 kg
• Interval temperatură (operare): între 0°C și 40°C
• Interval temperatură (stocare): între -10°C și 60°C

Alimentare
• Consum: (Sistem pornit) 4,9 W
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