
 

Philips
PhotoFrame

LCD de 7"
Área de exibição de 6,5" 
Proporção de 3:2

7FF2FPAS
Cada foto tem uma história

Quantas fotos digitais estão perdidas em seu PC? Veja, compartilhe, organize e reviva 
momentos especiais com o Philips PhotoFrame™, a maneira mais fácil de exibir fotos 
digitais com uma qualidade fantástica e sem precisar de um PC.

Imagens de alta qualidade p/ impressão
• Alta densidade de pixels para uma exibição nítida e detalhada de fotos
• Exibe todas as cores nítidas das fotos impressas profissionais

Design requintado p/ fotos
• Os materiais e o acabamento primoroso agregam valor às suas fotos

Visualize e organize facilmente suas fotos digitais
• Faça apresentações de slides, exiba apenas uma foto ou miniaturas ou utilize a moldura 

fotográfica como um relógio
• Exiba e gerencie fotos em cartões de memória ou na memória interna

Operação intuitiva simples e total comodidade
• Conector USB para download fácil de fotos do computador
• Liga e desliga automaticamente o display em horários definidos
 



 Display de alta densidade de pixels
A excelente tela de alta densidade exibe suas fotos 
favoritas com a mesma realística riqueza de detalhes 
e as cores vibrantes das impressões de alta 
qualidade.

Cores vivas e vibrantes
O display com todas as cores possibilita o melhor 
resultado em fotos, com cores vibrantes e vivas 
exibindo a mesma faixa completa de cores das fotos 
impressas profissionais.

Design e materiais de qualidade
O design de alta qualidade e os materiais 
primorosos, incluindo uma base de apoio em metal 
sólido, molduras modernas e um excelente 
acabamento, dão um toque de requinte, e 
proporcionam um brilho extra às fotos exibidas no 
PhotoFrame.

Vários modos de exibição
Graças aos modos de exibição versáteis, você 
escolhe se quer exibir uma foto por vez, várias 
miniaturas, para pesquisas rápidas e fáceis, ou exibir 
as fotos em uma apresentação de slides.

Fácil conectividade USB
Um conector USB é integrado ao dispositivo para 
fazer o download rápido e fácil de fotos de um 
computador.

SmartPower
O timer liga e desliga o PhotoFrame nos horários 
escolhidos por você, reduzindo o consumo de 
energia, o que contribui para o meio ambiente e 
economiza até um terço nos gastos de energia 
decorrentes do uso do PhotoFrame.
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Destaques
2000/XP ou posterior, Windows Vista Cartão xD
•

Embalagem externa
• GTIN: 1 87 12581 41204 0
• Número de embalagens para o cliente: 6
• Peso bruto: 7,5 kg
• Embalagem externa (L x L x A): 

50,3 x 30,5 x 28 cm
• Peso líquido: 1,8 kg
• Peso da embalagem: 5,7 kg

Dimensões da embalagem
• EAN: 87 12581 41204 3
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo da embalagem: Carton
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

24 x 9,5 x 19 cm
• Peso bruto: 1,164 kg
• Peso líquido: 0,3 kg
• Peso da embalagem: 0,864 kg

Acessórios
• Acessórios inclusos: Adaptador AC-DC, Guia para 

início rápido, Base de apoio, Cabo USB

Conectividade
• USB: Para PC/Mac (USB 2.0)

Praticidade
• Botões e controles: 7 botões
• Leitor de cartão: Embutido (2x)
• Status da mídia conectada: Mídia conectada, 

Memória restante
• Idiomas do menu OSD: Dinamarquês, Holandês, 

Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Russo, Chinês 
simplificado, Espanhol, Chinês tradicional

• Editor de fotos: Copiar, Excluir, Girar
• Efeitos para fotos: Preto e branco
• Formatos de fotos suportados: Foto JPEG, 

Arquivos JPEG de até 10 MB, Até 13 megapixels
• Posicionamento suportado: Paisagem, Retrato
• Modo de reprodução: Procura em tela cheia, 

Apresentação de slides, Procura em miniatura
• Compatibilidade Plug & Play: Mac OS X, Windows 

• Aprovações de órgãos reguladores: BSMI, CCC, 
CE, C-Tick, FCC, GOST, PSB, UL

• Fundo de tela: Preto, Cinza, Branco
• Função de configuração: Despertador, Lig/desl aut., 

Lig/desl bipe, Ajuste de brilho, Ativar/desativar 
exibição do relógio, Idioma, Ajustar hora e data, 
Status

• Configuração de apresentações de slides: 
Aleatório, Seqüencial, Efeito de transição

• Status do sistema: Versão do firmware, Memória 
restante

Dimensões
• Dimensões do aparelho (L x A x P): 

159 x 207 x 28 mm
• Dimensões do aparelho com pedestal (L x A x P): 

159 x 207 x 105 mm
• Faixa de temperatura (operação): 0°C a 40°C
• Faixa de temperatura (armazenamento): -10°C a 

60°C
• Peso: 0,34 kg

Imagem/tela
• Proporção da imagem: 3:2
• Brilho: 200 cd/m²
• Contraste (típica): 400:1
• Área de exibição efetiva: 137,16 x 91,44 mm
• Duração, para 50% de brilho: 20000 h
• Resolução no painel: 800 x 480
• Densidade de pixels: 133 ppi
• Resolução: resolução da área de exibição: 720 x 

480
• Ângulo de visão: @ C/R > 10, 120° (H) /110° (V)

Alimentação
• Consumo de energia: (Sistema ligado) 4,9 W

Mídia de armazenamento
• Capacidade da memória integrada: 16 MB Flash
• Tipos de cartões de memória: Compact Flash tipo 

I, Memory Stick, Memory Stick Pro, Multimedia 
Card, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), 
Especificações
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