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7FF2FPAS
Každý obrázok rozpráva 

vlastný príbeh
Koľko digitálnych obrázkov sa skrýva vo vašom PC? Prezerajte a znova prežite svoje 
spomienky s Philips PhotoFrame™, ktorý zobrazí digitálne fotografie vo fantastickej kvalite 
- bez PC.

Displej prvotriednej kvality pre obrázky tlačovej kvality
• Vysoká hustota pixelov pre ostré a detailné zobrazovanie fotografií
• Zobrazí všetky sýte farby profesionálne vytlačených fotografií

Luxusný dizajn na doplnenie vašich fotografií
• Vynikajúce materiály a povrchová úprava pridávajú hodnotu k vašim fotografiám

Ľahko zobrazte a spravujte vaše digitálne fotografie
• Prehranie prezentácie, jednej fotografie, miniatúry alebo zobrazenie hodín
• Zobrazte a zdieľajte fotografie na pamäť. kartách alebo vo vstavanej pamäti

Jednoduchá intuitívna prevádzka a vynikajúce pohodlie
• USB konektor pre jednoduché preberanie fotografií z vášho PC
• Automatické zapnutie a vypnutie displeja v nastavenom čase kvôli úspore energie



 Displej s vysokou hustotou pixelov
Najlepšia obrazovka s vysokou hustotou zobrazí 
vaše cenné fotografie s rovnakým bohatým 
„realistickým“ detailom a sýtymi farbami ako 
vysokokvalitné výtlačky.

Bohaté a sýte farby
Plnofarebný displej vyzdvihuje to najlepšie vo vašich 
fotografiách spolu so sýtymi realistickými farbami 
tak, že zobrazuje rovnaký plný rozsah farieb, ktoré sa 
nachádzajú na profesionálne vytlačených 
fotografiách.

Kvalitný dizajn a materiály
Prvotriedny dizajn a vynikajúce materiály vrátane 
pevného štýlového stojana, štýlového rámika a 
detailnej povrchovej úpravy vytvárajú dojem 
hodnoty a kultivovaného vkusu, pričom vdychujú 
fotografiám zobrazovaným na fotografickom rámiku 
život.

Viaceré zobrazovacie režimy
Flexibilné režimy zobrazovania vám dávajú slobodu 
zobraziť fotografie po jednom obrázku, v režime 
miniatúr pre rýchle a jednoduché vyhľadávanie alebo 
vytvoriť prezentáciu slideshow vašich najcennejších 
fotografií.

Ľahká možnosť pripojenia cez USB
USB konektor je vstavaný do zariadenia na 
jednoduché a rýchle preberanie fotografií z PC.

Systém SmartPower
Časovač zapne a vypne rámik PhotoFrame v 
nastavenom čase, čím sa zníži spotreba energie a tým 
aj vplyv na životné prostredie a ušetrí sa až jedna 
tretina nákladov na energiu.
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Hlavné prvky
Prezentácia, Prezeranie miniatúr Karta xD
•

Vonkajšia lepenka
• GTIN: 1 87 12581 41204 0
• Počet spotrebiteľských balení: 6
• Hmotnosť brutto: 7,5 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 50,3 x 30,5 x 28 cm
• Čistá hmotnosť: 1.8 kg
• Hmotnosť obalu: 5,7 kg

Rozmery balenia
• EAN: 87 12581 41204 3
• Počet zabalených produktov: 1
• Typ balenia: Lepenka
• Rozmery balenia (Š x V x H): 24 x 9,5 x 19 cm
• Hmotnosť brutto: 1,164 kg
• Čistá hmotnosť: 0,3 kg
• Hmotnosť obalu: 0,864 kg

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Adaptér AC/DC, Stručná 

príručka spustenia, Stojan, USB kábel

Pripojiteľnosť
• USB: Pre PC/Mac (USB 2.0)

Vybavenie a vlastnosti
• Tlačidlá a ovládanie: 7 tlačidiel
• Čítačka kariet: Vstavané (2x)
• Stav pripojených médií: Pripojené médiá, 

Zostávajúca pamäť
• Jazyky ponuky na obrazovke: Dánčina, Holandčina, 

Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, 
Ruština, Zjednodušená čínština, Španielčina, 
Tradičná čínština

• Úprava fotografie: Skopírovať, Odstrániť, 
Rotovanie

• Fotografické efekty: Čiernobielo
• Podporovaný formát fotografií: Fotografia JPEG, Až 

10 MB súbory JPEG, Až 13 megapixelov
• Podporované umiestnenie: Na šírku, Na výšku
• Režim prehrávania: Prezeranie na celej obrazovke, 

• Kompatibilita s Plug & Play: Mac OS X, Windows 
2000/XP alebo novší, Windows Vista

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

• Pozadie obrazovky: Čierna, Sivá, Biela
• Funkcia nastavenia: Budík, Automatické zap./vyp., 

Zap./vyp. pípania, Nastavenie jasu, Zapnutie/
vypnutie zobrazovania hodín, Jazyk, Nastaviť 
dátum a čas, Stav

• Nastavenie prezentácie: Náhodné, Postupné, 
Prechodový efekt

• Stav systému: Verzia firmvéru, Zostávajúca pamäť

Rozmery
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 159 x 207 x 28 mm
• Rozmery zariadenia so stojanom (Š x V x H): 

159 x 207 x 105 mm
• Rozsah teploty (prevádzkový): 0 °C až 40 °C
• Rozsah teploty (uskladnenia): -10 °C až 60 °C
• Hmotnosť: 0 34 kg

Obraz/Displej
• Pomer strán: 3:2
• Svetlosť: 200 cd/m²
• Pomer kontrastu (typický): 400:1
• Efektívna viditeľná oblasť: 137,16 x 91,44 mm
• Životnosť, do 50 % jasu: 20 000 hod
• Rozlíšenie panela: 800 x 480
• Hustota pixelov: 133 ppi
• Rozlíšenie: rozlíšenie oblasti zobrazenia: 720 x 480
• Uhol zobrazenia: pri C/R > 10, 120º (H) / 110º (V)

Príkon
• Spotreba energie: (Systém zapnutý) 4,9 W

Pamäťové médium
• Kapacita pamäte: 16 MB Flash
• Typy pamäťových kariet: Compact Flash typ I, 

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