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Пропорции на екрана 3:2

7FF2M4
Всяка снимка ни казва 

своята история
Показвайте, споделяйте, подреждайте и оживявайте спомените си! 7FF2M4 показва вашите 

цифрови фотографии с цялото качество и богатство на цветовете, на които сте свикнали при 

професионално отпечатаните снимки. А четирите сменяеми рамки го правят подходящ за вашия 

интериор и вкус.

Висококачествен дисплей за изображения с качество като за печат
• Висока плътност на пикселите за най-рязко и детайлно изображение на фотографии
• Идеални цифрови цветове за богато и поразително изобразяване на снимки

Многократно награждаваният дизайн допълва вашите снимки
• Четири сменяеми рамки по избор според обзавеждането и личния ви вкус
• Автоматична ориентация на снимките в портретен или пейзажен режим

Лесно разглеждане и подреждане на цифровите ви фотографии
• Възпроизвеждайте слайдшоу, единични снимки и миниатюри или показвайте часовника
• Създавайте албуми, слайдшоу и подреждайте цифровите си фотографии
• Съхраняване на до 1000 снимки във вътрешната памет
• Завъртане, мащабиране, отрязване, маскиране и добавяне на ефекти към снимките

Просто и интуитивно обслужване и значителни удобства
• Забавлявайте се с колажи: показвайте няколко снимки в един изглед
• Копиране на снимки между картите с памет за допълнително място за съхранение



 Дисплей с висока раздел. способност
Най-добрият в класа си екран с висока 
разделителна способност изобразява 88 
процента повече пиксели на квадратен инч 
дори от високия клас 17-инчови LCD 
монитори - вашите скъпоценни снимки се 
показват със същите реалистични детайли и 
живи цветове, както висококачествените 
отпечатани фотографии.

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

Взаимозаменяеми рамки
Изборът измежду различни 
взаимозаменяеми рамки, които се захващат 
върху вашия фото дисплей, осигурява 
съответствие с личния ви вкус и допълва 
интериора на дома или офиса ви.

Автоматична ориентация
Автоматичното определяне на портретна/
пейзажна ориентация на снимките се 
извършва от датчик, който разпознава 
ориентацията на фото дисплея и показва 
всяка снимка в необходимия режим.

Интелигентен албум
Интелигентният албум ви позволява да 
създавате и подреждате албуми, както и да 

определяте и настройвате ефекти за 
преходи във вашето слайдшоу от снимки.

Интелигентно съхраняване на 
фотографии
За интелигентното съхраняване на 
фотографиитe се използва интелигентен 
софтуер, който минимизира необходимата 
памет без компромиси с качеството на 
дисплея за фотографии.

Съветник за фотоефекти
Съветникът за фотоефекти е лесна за 
използване функция, която ви дава 
възможност да завъртате, увеличавате, 
отрязвате и дори да преобразувате 
цветовете на снимката до черно-бяло или 
сепия директно на фото дисплея.
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(няколко снимки) • Поддържан режим на захранване: Захранване 
Картина/дисплей
• Ефективна зона на гледане: 137,16 x 91,44 мм
• Разделителна способност: разд. способност на 
видимата област: 720 x 480

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

• Живот, до 50% яркост: 20000 ч
• Яркост: 200 cd/m²
• Съотношение на размерите на картината: 3:2
• Разделителна способност на екрана: 800x480
• Плътност на пикселите: 133 ppi
• Съотношение на контраста (типично): 400:1

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

Носители за съхранение на данни
• Типове карти с памет: Compact Flash type I, 

Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Карта 
Multimedia Card, xD карта, Memory Stick, 
Memory Stick Pro, Micro Secure Digital (SD), 
Memory Stick Duo (с адаптер), MS Pro Duo (с 
адаптер)

• Капацитет на вградената памет: 128 MB (за 510-
1020 снимки, около 26 MB се използват от 
системата)

Удобство
• Четец на карти: Вграден (2x)
• Поддържан формат на фотографии: JPEG 
снимки, До 16 мегапиксела, JPEG файлове до 10 
MB

• Поддържа разполагане: Пейзажно, Портретно, 
Автоматична ориентация според снимката

• Бутони и регулатори: 2 бутона, 5-позиционен 
мини джойстик

• Режим възпроизвеждане: Преглед в цял екран, 
Слайдшоу, Преглед като миниатюри

• Подреждане на албуми: Създаване, Изтриване, 
Редактиране, Преименуване

• Фото ретуш: Копиране, Изтриване, Завъртане, 
Изрязване, Преместване, Мащабиране и 
отрязване

• Фотоефекти: Черно-бяло, Рамки, сепия
• Подреждане в слайдшоу: Създай слайдшоу, 
Изтрий слайдшоу, Преименувай слайдшоу

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

• Фон на екрана: Черен, бял, Сиво
• Функция за настройка: Регулиране на яркостта, 
Език, Състояние, Автоматично вкл./изкл. в ден 
от седмицата / в уикенда, Звуков сигнал вкл./
изкл., Сверяване на час и дата, Дисплей-
часовник вкл./изкл., Напомняне за събития с 
функция "дрямка", Източник на снимки

• Състояние на системата: Ниво на батерията, 
Версия на фърмуера, Източник на 
електрозахранване, Оставаща памет

• Състояние на свързания носител: Свързан 
носител, Оставаща памет

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

• Одобрения от регулаторните органи: BSMI, C-
Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI

• Регулируема стойка: Въртящ се, С регулируем 
наклон

• Други удобства: Съвместим със заключване 
"Кенсингтън"

• Фърмуерът може да се надстройва: Фърмуер, 
надстройван през USB

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

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: AC-DC адаптер, 
Ръководство за бърз старт, Стойка, USB кабел, 4 
взаимозаменяеми рамки, Компактдиск със 
софтуер за PC/Mac, Ръководство за потребителя

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

214 x 166 x 97 мм
• Тегло: 0,66 кг
• Температурен диапазон (работен): 0°C до 45°C
• Температурен диапазон (съхранение): от -20°C 
до 60°C

Мощност
• Мощност на потребление: (Включена система и 
зареждане на батерията) 4,9 W

• Време на работа на батерии: 1* ч
• Светодиоден индикатор за батерии: Зареждане 

- мигане
• Светодиоден индикатор на захранването: 
Включено - синьо
от мрежата, Захранване от батерии
•
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