
 

 

Philips
PhotoFrame

7" LCD
6,5" еф. зона на гледане
Пропорции на екрана 3:2

7FF2FPAS
Всяка снимка ни казва 

своята история
Колко цифрови снимки се крият в компютъра ви? Вижте, споделете, подредете и 
оживете спомените си с вашия фото дисплей Philips PhotoFrame™ – най-лесният начин 
да показвате своите цифрови снимки с поразително качество - без компютър.

Висококачествен дисплей за изображения с качество като за печат
• Висока плътност на пикселите за най-рязко и детайлно изображение на фотографии
• Показване с всички отчетливи цветове на професионално отпечатаните снимки

Луксозен дизайн в допълнение към снимките ви
• Изящни материали и покритие придават допълнителна стойност на вашите снимки

Лесно разглеждане и подреждане на цифровите ви фотографии
• Възпроизвеждайте слайдшоу, единични снимки и миниатюри или показвайте часовника
• Разглеждане и подреждане на снимки в карти с памет или във вътрешната памет

Просто и интуитивно обслужване и значителни удобства
• USB връзка за лесно прехвърляне на снимки от компютъра ви
• Автоматично включване и изключване на дисплея в зададени часове с цел пестене на 
енергия



 Дисплей с висока раздел. способност
Най-добрият екран с висока разделителна 
способност изобразява вашите скъпоценни 
снимки със същите реалистични детайли и живи 
цветове, както висококачествените отпечатани 
фотографии.

Ярки и живи цветове
Пълноцветният дисплей показва най-добре 
вашите снимки с живи и реалистични цветове, 
като възпроизвежда същия пълен диапазон от 
цветове, както професионално отпечатаните 
фотографии.

Качествен дизайн и материали
Висококачественият дизайн и изящните 
материали включват стабилна стилна стойка, 
стилна рамка и задълбочено външно оформление, 
които създават представа за стойност и изтънчен 
вкус, добавяйки блясък към показваните на фото 
дисплея снимки.

Различни режими на гледане
Гъвкавите режими на дисплея ви дават свобода 
да показвате фотографиите си една по една или в 
режим на миниатюри за бързо и лесно търсене, 
както и да създадете слайдшоу от най-ценните си 
фотографии.

Лесна връзка по USB
В устройството е вграден USB съединител за 
лесно и бързо изтегляне на фотографии от 
компютър.

Захранване SmartPower
С таймера си PhotoFrame може да се включва и 
изключва в избрани от вас часове, като се 
намалява разходът на енергия с цел опазване на 
околната среда и спестяване на до една трета от 
разходите на PhotoFrame за електроенергия.
7FF2FPAS/00

Акценти
CCC, CE, C-Tick, FCC, GOST, PSB, UL •
Външен кашон
• GTIN: 1 87 12581 41204 0
• Брой потребителски опаковки: 6
• Бруто тегло: 7,5 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 50,3 x 30,5 x 28 см
• Нето тегло: 1,8 кг
• Тегло с опаковката: 5,7 кг

Габарити на опаковката
• EAN: 87 12581 41204 3
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

24 x 9,5 x 19 см
• Бруто тегло: 1,164 кг
• Нето тегло: 0,3 кг
• Тегло с опаковката: 0,864 кг

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: AC-DC адаптер, 
Ръководство за бързо инсталиране, Стойка, USB 
кабел

Възможности за свързване
• USB: Към PC/Mac (USB 2.0)

Удобство
• Бутони и регулатори: 7 бутона
• Четец на карти: Вграден (2x)
• Състояние на свързания носител: Свързан 
носител, Оставаща памет

• Езици на екранното меню: Датски, Холандски, 
Английски, Френски, Немски, Италиански, 
Руски, Опростен китайски, Испански, 
Традиционен китайски

• Фото ретуш: Копиране, Изтриване, Завъртане
• Фотоефекти: Черно-бяло
• Поддържан формат на фотографии: JPEG 
снимки, JPEG файлове до 10 MB, До 13 
мегапиксела

• Поддържа разполагане: Пейзажно, Портретно
• Режим възпроизвеждане: Преглед в цял екран, 
Слайдшоу, Преглед като миниатюри

• Съвместимост с Plug & Play: Mac OS X, Windows 
2000/XP или по-нова, Windows Vista

• Одобрения от регулаторните органи: BSMI, 

• Фон на екрана: Черен, Сиво, бял
• Функция за настройка: Предупредителен 
сигнал, Автоматично вкл./изкл., Звуков сигнал 
вкл./изкл., Регулиране на яркостта, Дисплей-
часовник вкл./изкл., Език, Сверяване на час и 
дата, Състояние

• Настройки за слайдшоу: В случаен ред, В 
последователност, Ефект при преход

• Състояние на системата: Версия на фърмуера, 
Оставаща памет

Размери
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

159 x 207 x 28 мм
• Габарити на апарата със стойката (Ш x В x Д): 

159 x 207 x 105 мм
• Температурен диапазон (работен): от 0°C до 

40°C
• Температурен диапазон (съхранение): от -10°C 
до 60°C

• Тегло: 0,34 кг

Картина/дисплей
• Съотношение на размерите на картината: 3:2
• Яркост: 200 cd/m²
• Съотношение на контраста (типично): 400:1
• Ефективна зона на гледане: 137,16 x 91,44 мм
• Живот, до 50% яркост: 20000 ч
• Разделителна способност на екрана: 800x480
• Плътност на пикселите: 133 ppi
• Разделителна способност: разд. способност на 
видимата област: 720 x 480

• Зрителен ъгъл: при C/R > 10, 120º (хор.) / 110º 
(верт.)

Мощност
• Консумирана мощност: (С включена система) 

4,9 W

Носители за съхранение на данни
• Капацитет на вградената памет: 16 MB флаш 
памет

• Типове карти с памет: Compact Flash type I, 
Memory Stick, Memory Stick Pro, Карта 
Multimedia Card, Secure Digital (SD), Secure 
Digital (SDHC), xD карта
Дата на издаване  
2019-04-17

Версия: 3.0.8

12 NC: 8670 000 38972
EAN: 87 12581 41204 3

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без 
предупреждение. Търговските марки са собственост 
на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си 
притежатели.

www.philips.com

Спецификации
PhotoFrame
7" LCD 6,5" еф. зона на гледане, Пропорции на екрана 3:2

http://www.philips.com

