
 

 

Philips
PhotoFrame

จอภาพ LCD ขนาด 7 น้ิว
พื้นที่การดูภาพ 6.5 นิ้ว
อัตราเฟรม 3:2

7FF2FPAS
ทุกภาพมีความหมาย

คุณเก็บภาพดิจิตอลไวในพีซีมากแคไหน ตอนน้ีคุณสามารถแบงปน จัดการ 
ตลอดจนหวนระลึกถึงความทรงจําไดดวย Philips PhotoFrame™ 
วิธีท่ีงายท่ีสุดในการแสดงภาพดิจิตอลของคุณท ี่ใหคุณภาพเย่ียมเหลือเชื่อ โดยไมตองใชพีซ ี

การแสดงผลคุณภาพสูงเพื่อภาพระดับการพิมพ
• จอภาพความละเอียดสูงเพื่อใหภาพที่คมชัดทุกรายละเอียด
• แสดงสีสันของภาพไดคมชัดราวกับภาพที่พิมพอยางมืออาชีพ
การออกแบบที่งามสงาเพื่อความสมบูรณพรอมของภาพ
• วัสดุและการตกแตงที่สวยหรูชวยเพิ่มคุณคาให กับภาพของคุณ
สามารถแสดงและจัดการกับภาพดิจิตอลสุดโปรดของค ุณไดอยางงายดาย
• สามารถเลนภาพสไลด ภาพถาย ภาพขนาดเล็ก ตลอดจนใชเปนนาฬิกาก็ได
• แสดงและจัดการกับภาพที่อยูในการดหนวยความจำหรือหนวยความจําภายในได
ควบคุมการทํางานไดงายๆ และสะดวกสบาย
• การเชื่อมตอ USB ชวยใหคุณดาวนโหลดภาพจากพีซีไดงายดาย
• การเปด/ปดหนาจออัตโนมัติตามเวลาที่ตั้งไวสำหรับการประหยัดพลังงาน



 จอภาพความละเอียดสูง
จอภาพที่มีความละเอียดสูงสามารถแสดงภาพโปรดขอ
งคุณใหดู "มีชีวิตชีวา" 
ใหรายละเอียดและสีสันที่คมชัดสดใสดุจดังภาพถ ายคุ
ณภาพสูง
สีที่คมชัดสดใส
การแสดงสีที่สมบูรณชวยใหภาพของคุณมีสีสันสดใสส
มจริงเปนพิเศษดวยการแสดงชุดสีตางๆ 
อยางที่พบไดในภาพที่พิมพโดยมืออาชีพ
การออกแบบและวัสดุที่มีคุณภาพ
การออกแบบคุณภาพสูงและวัสดุที่สวยหรูประกอบไป
ดวยขาตั้งสวยงามมีสไตล 
กรอบที่นักออกแบบบรรจงสรางสรรค 
และการตกแตงดวยรายละเอียดที่สื่อไดถึงคุณค าและ
รสนิยมอันละเมียดละไม 
ซึ่งชวยแตงเติมความเจิดจรัสใหกับภาพที่แสดงอยูใน 
PhotoFrame
โหมดการรับชมหลายโหมด
โหมดการแสดงภาพที่หลากหลายใหคุณมีอิสระในการ
เลือกแสดงภาพของคุณทีละภาพ, 
แสดงภาพในโหมดธัมบเนลเพื่อดูภาพอยางรวดเร็วแล
ะคนหาไดงายขึ้น 
หรือสรางภาพสไลดเพื่อแสดงภาพโปรดของคุณในแบ
บภาพสไลด
การเชื่อมตอ USB ที่ใชไดสะดวก
ชองตอ USB ในตัวเครื่อง 
จะชวยใหคุณดาวนโหลดภาพจากพีซีไดงายดายและร
วดเร็ว
SmartPower
ระบบตั้งเวลาเปดปด PhotoFrame 
ตามเวลาที่คุณเลือก 
จะชวยลดการใชพลังงานเพื่อรักษาสิ่งแวดลอมโดยปร
ะหยัดคาไฟไดถึงหนึ่งในสามของการใชงาน
7FF2FPAS/00

ไฮไลต
• การใชงานกับระบบพลักแอนดเพลย: Mac OS X, xD
•

ดานนอกกลอง
• GTIN: 1 87 12581 41204 0
• จํานวนบรรจุภัณฑ: 6
• น้ําหนักสุทธิ: 7.5 กก.
• ดานนอกกลอง (ลิตร x กวาง x สูง): 

50.3 x 30.5 x 28 ซม.
• น้ําหนักสุทธิ: 1.8 กก.
• น้ําหนักเมื่อทดคา: 5.7 กก.
ขนาดบรรจุภัณฑ
• EAN: 87 12581 41204 3
• จํานวนของผลิตภัณฑทั้งหมด: 1
• ประเภทบรรจุภัณฑ: กลองบรรจุ
• ขนาดหีบหอบรรจุ (กวาง x สูง x ลึก): 

24 x 9.5 x 19 ซม.
• น้ําหนักสุทธิ: 1.164 กก.
• น้ําหนักสุทธิ: 0.3 กก.
• น้ําหนักเมื่อทดคา: 0.864 กก.
อุปกรณเสริม
• อุปกรณเสริมที่มีให: อะแดปเตอร AC-DC, 

คูมือเริ่มตนใชงานอยางยอ, ขาตั้ง, สายเคเบิล USB
การเชื่อมตอ
• USB: ตอเขากับ PC/Mac (USB 2.0)
สะดวกสบาย
• ปุมและการควบคุม: มี 7 ปุม
• เครื่องอานการด: ในตัว (2x)
• สถานะสื่อที่เชื่อมตออยู: สื่อที่เช่ือมตออยู, 

หนวยความจําคงเหลือ
• ภาษาที่แสดงบนหนาจอ: เดนมารค, เนเธอรแลนด, 

อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, รัสเซีย, จีน, สเปน, 
จีน (ไตหวัน)

• ตกแตงภาพ: คัดลอก, ลบ, หมุน
• เอฟเฟกตของภาพถาย: สีขาวและดํา
• รูปแบบภาพที่รองรับ: ภาพ JPEG, สูงถึง 10MB 

ดวยไฟล JPEG, สูงถึง 13 เมกะพิกเซล
• รองรับการจัดวางไดสะดวก: แนวนอน, แนวตั้ง
• โหมดการเลน: เบราสแบบเต็มจอ, ภาพสไลด, 

เบราสธัมบเนล

Windows 2000/XP หรือสูงกวา, Windows Vista
• การอนุมัติตามกฎขอบังคับ: BSMI, CCC, CE, C-Tick, 

FCC, GOST, PSB, UL
• พื้นหลังจอภาพ: สีดํา, สีเทา, สีขาว
• ฟงกชันตั้งคา: ปลุก, เปด/ปดอัตโนมัติ, เปด/ป ิด เสียง 

'บี๊พ', การปรับความสวาง, ใชงาน/
ไมใชงานฟงกชันแสดงนาฬิกา, ภาษา, 
ตั้งคาเวลาและวันที่, สถานะ

• การตั้งคาภาพสไลด: แบบสุม, แบบเรียงลําดับ, 
สรางเอฟเฟกตชนิดภาพตอเนื่อง

• สถานะของระบบ: เวอรชันของเฟรมแวร, 
หนวยความจําคงเหลือ

ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กวาง x สูง x ลึก): 159 x 207 x 28 มม.
• ขนาดเครื่องพรอมขาตั้ง (กวาง x สูง x ลึก): 

159 x 207 x 105 มม.
• ชวงอุณหภูมิ (การทํางาน): 0°C ถึง 40°C
• ชวงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -10° C ถึง 60° C
• น้ําหนัก: 0.34 กก.
ภาพ/แสดงภาพ
• อัตราการจัดมุมมอง: 3:2
• ความสวาง: 200 cd/m²
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 400:1
• พื้นที่แสดงภาพจริง: 137.16 x 91.44 มม.
• อายุการใชงาน, ความสวาง 50%: 20000 ชม.
• ความละเอียดจอ: 800x480
• ความละเอียดพิกเซล: 133 ppi
• ความละเอียด: ความละเอียดพื้นที่การดูภาพ: 720 x 

480
• มุมมองภาพ: @ C/R > 10, 120º (H) / 110º (V)
กําลังไฟ
• การใชพลังงาน: (เมื่อเปดเครื่อง) 4.9 วัตต
สื่อเก็บขอมูล
• ความจุของหนวยความจําในตัว: 16MB Flash
• ประเภทการดหนวยความจํา: Compact Flash type I, 

Memory Stick, Memory Stick Pro, การดมัลติมีเดีย, 
Secure Digital (SD), Secure Digital SDHC, การด 
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