
 

 

Philips
PhotoFrame

7"-es LCD
6,5"-es látóterület
3:2-es képméretarány

7FF2FPAS
Minden kép az Ön emlékeit 

hordozza
Hány digitális fotót rejteget a számítógépén? Nézegesse, ossza meg, rendezze át és élje 
újra az emlékeket a Philips PhotoFrame™ fényképkeret segítségével. Ez a digitális fotók 
kiváló minőségű megjelenítésének legegyszerűbb módja - nem kell hozzá számítógép.

Csúcsminőségű kijelző a kiváló képekhez
• Nagy képpontsűrűség az éles és részletgazdag fényképmegjelenítésért
• A professzionális, kiváló minőségű fényképekhez mérhető, tiszta színek

A kiváló fényképekhez illő luxus kialakítás
• A keret speciális anyagai és felületkialakítása kiemelik a fényképek értékét

A digitális fényképek egyszerű megjelenítése és kezelése
• Diabemutató, kép, indexkép vagy óra megjelenítése
• Fényképek megjelenítése és kezelése memóriakártyákról vagy belső memóriából

Egyszerű, intuitív működtetés, és nagyszerű kényelem
• USB-csatlakozó a számítógépről történő egyszerű fényképletöltéshez
• A kijelző automatikus be- és kikapcsolása előre beállított időpontokban energiatakarékossági 

célokból



 Nagy képpontsűrűségű kijelző
A legjobb, nagy képpontsűrűségű kijelző ugyanolyan 
részletgazdag és színes módon jeleníti meg kedvenc 
fényképeit, mint a jó minőségű nyomatok.

Gazdag, élénk színek
A színes kijelző a legjobbat hozza ki fényképeiből: 
élénk, életszerű színek, a professzionális, kiváló 
minőségű fényképekhez mérhető minőségben

Kiváló kialakítás, minőségi anyagok
A minőségi kialakítás és a különleges anyagok – 
többek között a stílusos, masszív állvány, a képkeret 
és a részletgazdag felület – ízléses benyomást 
nyújtanak, kiemelve a PhotoFrame alkalmazásban 
megjelenített fényképek értékét.

Többféle megjelenítési mód
A könnyen változtatható megjelenítési módok 
lehetővé teszik, hogy egyszerre egy képet nézzen 
meg, vagy a képek vázlatait böngéssze, hogy gyorsan 
és egyszerűen tudjon keresni, vagy a legjobb képeiből 
diabemutatót állítson össze.

Egyszerű USB-csatlakoztatás
Az eszközbe épített USB-csatlakozó a fényképek 
egyszerű és gyors letöltését szolgálja a 
számítógépről.

SmartPower
Az időzítő a beállított időpontban be- és kikapcsolja 
a PhotoFrame rendszert, csökkentve ezzel az 
energiafelhasználást a környezet védelme érdekében, 
és megtakarítva a PhotoFrame energiaköltségek 
mintegy harmadát.
7FF2FPAS/00

Fénypontok
• Előírt jóváhagyások: BSMI, CCC, CE, C-Tick, FCC, •
Külső kartondoboz
• GTIN: 1 87 12581 41204 0
• Fogyasztói csomagolások száma: 6
• Bruttó tömeg: 7,5 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

50,3 x 30,5 x 28 cm
• Nettó tömeg: 1,8 kg
• Táratömeg: 5,7 kg

Méret csomagolással együtt
• EAN: 87 12581 41204 3
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

24 x 9,5 x 19 cm
• Bruttó tömeg: 1,164 kg
• Nettó tömeg: 0,3 kg
• Táratömeg: 0,864 kg

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: AC/DC adapter, Gyors 

üzembe helyezési útmutató, Állvány, USB-kábel

Csatlakoztathatóság
• USB: PC és Mac számítógéphez (USB 2.0)

Kényelem
• Gombok és vezérlőelemek: 7 gomb
• Kártyaolvasó: Beépített (2x)
• Csatlakoztatott hordozók állapota: 

Csatlakoztatott adathordozó, Szabad memória
• Képernyőn megjelenő nyelvek: dán, holland, 

magyar, francia, német, olasz, orosz, egyszerűsített 
kínai, spanyol, hagyományos kínai

• Fényképszerkesztés: Másolás, Törlés, Forgatás
• Fényképeffektek: Fekete-fehér
• Támogatott fényképformátum: JPEG-fénykép, 

Legfeljebb 10 MB-os JPEG-fájlok, 13 megapixelig
• Elhelyezés: Fekvő, Álló
• Lejátszási mód: Teljes képernyős böngészés, 

Diavetítés, Indexkép-böngészés
• Plug & Play kompatibilitás: Mac OS X, Windows 

2000/XP vagy újabb verzió, Windows Vista

GOST, PSB, UL
• Képernyő háttérszíne: Fekete, Szürke, Fehér
• Beállítás funkció: Ébresztés, Automatikus be/ki, Be/

ki hangjelzés, Fényerőbeállítás, Órakijelző 
engedélyezése/tiltása, Nyelv, Idő és dátum 
beállítása, Állapot

• Diabemutató beállításai: Véletlenszerű, Egymás 
utáni, Átmeneti hatás

• Rendszer állapota: Készülékszoftver-verzió, Szabad 
memória

Méretek
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

159 x 207 x 28 mm
• A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 

159 x 207 x 105 mm
• Hőmérséklettartomány (üzem): 0–40 °C
• Hőmérséklettartomány (tárolás): -10 °C-tól 60 °C-

ig
• Tömeg: 0,34 kg

Kép/Kijelző
• Képoldalarány: 3:2
• Fényesség: 200 cd/m²
• Kontrasztarány (tipikus): 400:1
• Tényleges látóterület: 137,16 x 91,44 mm
• Élettartam, 50% fényerőig: 20000 óra
• Panel felbontás: 800 x 480
• Képpontsűrűség: 133 ppi
• Felbontás: látóterületi felbontás: 720 x 480
• megtekintési szögtartomány: C/R > 10 mellett, 

120º (H) / 110º (V)

Kapcsoló
• Áramfogyasztás: (Bekapcsolva) 4,9 W

Médiatárolás
• Beépített memória kapacitása:: 16 MB 

gyorsmemória
• Memóriakártya-típusok: I-es típusú Compact Flash, 

Memory Stick, Memory Stick Pro, Multimédia 
kártya, Secure Digital (SD), Secure Digital kártya 
(SDHC), xD kártya
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