
 

 

Philips
PhotoFrame

7" LCD
6,5" visningsyta
Höjd-/breddförhållande 3:2

7FF2FPA
Varje bild har en historia

Hur många digitala bilder döljer sig i din dator? Se, dela, organisera och återupplev dina 
minnen med PhotoFrame™ från Philips – det lättaste sättet att visa digitala foton i 
enastående kvalitet utan dator.

Visning av bästa kvalitet för utskriftsliknande bilder
• Hög bildpunktstäthet för skarp och detaljerad fotovisning
• Visa alla skarpa färger som på proffsigt fotopapper

Lyxig design som passar dina foton
• Kvalitetsmaterial och fulländning bidrar till bättre foton

Enkel visning och hantering av dina digitala foton
• Visa bildspel, enstaka foton, miniatyrbilder eller klockan
• Visa och hantera foton på minneskort eller internminnet

Enkel, intuitiv hantering och fantastisk bekvämlighet
• USB-anslutning för att enkelt hämta material från din PC
• Spara energi genom att låta displayen slås på och av automatiskt på förinställda tider



 Visning med hög bildpunktstäthet
Den allra bästa skärmen med hög bildpunktstäthet 
visar upp dina värdefulla foton med samma 
verklighetstrogna skärpa och levande färger som 
högkvalitativa utskrifter.

Djupa, levande färger
Fullfärgsdisplayen lyfter fram det bästa i dina foton i 
alla färger på samma levande, naturtrogna sätt som 
proffsutskrifter gör.

Kvalitetsdesign och material
Kvalitetsdesign och utsökta material innebär ett 
elegant stativ, en designerram och fulländade detaljer 
som ger ett intryck av värde och god smak, vilket 
sprider glans över de foton som visas i fotoramen.

Flera visningslägen
Med de flexibla visningslägena kan du visa dina bilder 
antingen en i taget, som miniatyrbilder när du 
behöver söka efter en bild eller som ett bildspel med 
dina favoritbilder.

Enkel USB-anslutning
En USB-anslutning är inbyggd för att foton snabbt 
och enkelt ska kunna hämtas från en PC.

SmartPower
En timer slår på och av PhotoFrame vid de 
tidpunkter du väljer. På så sätt minskas 
energiförbrukningen för miljöns skull och du sparar 
in en tredjedel av energikostnaderna för 
PhotoFrame.
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Funktioner
Överföringseffekt •
Bild/visning
• Effektiv visningsyta: 137,16 x 91,44 mm
• Resolution (Upplösning): visningsytans upplösning: 

720 x 480
• Synfältsvinkel: vid C/R > 10, 120º (H)/110º (V)
• Livslängd till 50 % ljusstyrka: 20 000 tim
• Ljusstyrka: 200 cd/m²
• Bildförhållande: 3:2
• Skärmupplösning: 800 x 480
• Bildpunktstäthet: 133 ppi
• Kontrastförhållande (medel): 400:1

Anslutningar
• USB: Till PC/Mac (USB 2.0)

Lagring
• Minneskortstyper: Compact Flash typ I, Secure 

Digital (SD), Secure Digital (SDHC), 
Multimediekort, xD-kort, Memory Stick™, 
Memory Stick Pro

• Inbyggd minneskapacitet: 16 MB Flash

Funktioner
• Kortläsare: Inbyggt (2x)
• Bildformat som kan användas: JPEG-foton, Upp till 

10 MB JPEG-filer, Upp till 13 megapixel
• Placeringar som kan användas: Liggande, Stående
• Knappar och kontroller: 7 knappar
• Uppspelningsläge: Bläddra i helskärm, Bildspel, 

Bläddra bland miniatyrbilder
• Fotoredigering: Kopiera, Radera, Rotera
• Fotoeffekter: Svartvit
• Bildspelsinställning: Slumpvis, I följd, 

• Skärmbakgrund: Svart, Vit, Grå
• Konfigurera funktion: Justering av ljusstyrka, Språk, 

Status, Pipljud på/av, Ställ in tid och datum, 
Aktivera/avaktivera klocka, Larm, Automatisk på/
av

• Systemstatus: Programvaruversion, Återstående 
minne

• Status för anslutet medium: Anslutet medium, 
Återstående minne

• Plug & Play-kompatibel: Windows 2000/XP eller 
senare, Windows Vista, Mac OS X

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

• OSD-språk (On-screen Display): Danska, 
Nederländska, Engelska, Franska, Tyska, Italienska, 
Ryska, Kinesiska (förenklad), Spanska, Traditionell 
kinesiska

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Nätadapter, 

Snabbstartguide, Ställning, USB-kabel

Storlek
• Utrustningens mått (B x H x D): 

159 x 207 x 28 mm
• Apparatstorlek med stativ (B x H x D): 

159 x 207 x 105 mm
• Vikt: 0,34 kg
• Temperaturintervall (drift): 0 °C till 40 °C
• Temperaturintervall (förvaring): -10 °C till 60 °C

Ström
• Strömförbrukning: (Systemet på) 4,9 W
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