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Compartilhe suas lembranças

Quantas fotos digitais estão perdidas em seu PC? Veja, compartilhe, organize e reviva 
momentos especiais com o Philips PhotoFrame™, a maneira mais fácil de compartilhar suas 
lembranças, exibindo fotos digitais com uma qualidade fantástica e sem precisar de um PC.

Imagens de alta qualidade p/ impressão
• imagen para cores nítidas e vibrantes
• Acrescente um brilho novo às lembranças antigas com o RadiantColor
• SmartContrast: para detalhes em preto incríveis

Visualize e organize facilmente suas fotos digitais
• Divirta-se com colagens: exiba várias fotos em apenas uma tela
• Exiba fotos de uma unidade flash USB sem precisar de um PC

Operação intuitiva simples e total comodidade
• Interface intuitiva, teclado de 5 direções para navegação e operação fáceis
• Orientação automática de fotos, para ajustar aos formatos de retrato ou paisagem

Design ecológico
• Liga e desliga automaticamente o display em horários definidos

O design moderno e curvo ressalta suas fotos
• Lindo acabamento brilhante e extremamente agradável ao toque
 



 Tecnologia imagen
O imagen é uma exclusiva tecnologia de 
aperfeiçoamento de fotos da Philips que as 
analisa automaticamente para ajustá-las no 
contraste ideal e para corrigir as cores. O 
imagen separa as cores para evitar "crosstalk", 
ajusta a distribuição de brilho para um 
contraste visual excelente e corrige a gama 
para obter cores precisas.

RadiantColor
RadiantColor é uma tecnologia exclusiva da 
Philips para exibição de fotos pequenas na 
proporção ideal 4:3, intensificando a cor nas 
bordas de fotos menores do que a tela até as 
laterais, eliminando faixas pretas e distorção na 
proporção de imagem.

SmartContrast

SmartContrast é uma tecnologia da Philips que 
analisa o conteúdo que você está exibindo, 
ajustando automaticamente as cores e 
controlando a intensidade da luz de fundo para 
aprimorar de forma dinâmica o contraste e 
obter as melhores imagens digitais e um 
contraste ideal para se divertir ainda mais ao 
assistir vídeos ou jogar em ambientes com 
tonalidades escuras. Quando você seleciona o 
modo de Economia, é feito o ajuste do 
contraste e a sintonia fina da luz de fundo para 
a exibição ideal de aplicativos usados 
diariamente no escritório e para um consumo 
de energia mais baixo.

Efeito de colagem de várias fotos
Este é um efeito de apresentação de slides para 
a exibição de fotos em forma de colagem. As 

diferentes fotos são compiladas de modo 
automático e aleatório, evitando bordas 
esteticamente desagradáveis, que possam 
resultar em fotos de tamanho inferior ao da 
tela.

Exibição de fotos em uma unidade flash 
USB
Conector USB para exibir e compartilhar 
rapidamente fotos armazenadas em uma 
unidade flash USB.

SmartPower
O timer liga e desliga o PhotoFrame nos 
horários escolhidos por você, reduzindo o 
consumo de energia, o que contribui para o 
meio ambiente e economiza até um terço nos 
gastos de energia decorrentes do uso do 
PhotoFrame.

Orientação automática
O reconhecimento automático do formato 
paisagem/retrato emprega um sensor que 
reconhece a orientação do PhotoFrame e 
exibe cada foto em seu modo original.
7FF3FPB/00

Destaques
PhotoFrame
LCD de 7" Proporção 16:9 



Data de emissão  
2009-08-14

Versão: 4.0.16

12 NC: 8670 000 38991
EAN: 87 12581 41216 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso 
prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus 
representantes legais

www.philips.com
Imagem/tela
• Ângulo de visão: @ C/R > 10, 120° (H) / 110° (V)
• Duração, para 50% de brilho: 20000 h
• Brilho: 200 cd/m²
• Proporção da imagem: 16:9
• Resolução no painel: 480 x 234
• Contraste (típica): 300:1

Conectividade
• USB: Host USB 2.0, USB 2.0 secundário

Mídia de armazenamento
• USB: Conexão USB
• Tipos de cartões de memória: Compact Flash tipo 

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

Praticidade
• Leitor de cartão: Embutido (2x)
• Formatos de fotos suportados: Foto JPEG, 

Arquivos JPEG de até 10 MB, Até 20 megapixels
• Posicionamento suportado: Orientação 

automática de fotos, Paisagem, Retrato
• Botões e controles: Três botões, Tecla de 

navegação de 4 direções e Enter
• Modo de reprodução: Procura em tela cheia, 

Apresentação de slides, Procura em miniatura
• Editor de fotos: Copiar, Excluir, Girar, Aplicar 

zoom e cortar
• Efeitos para fotos: Preto e branco, Quadros, Sépia, 

RadiantColor
• Configuração de apresentações de slides: 

Aleatório, Seqüencial, Efeito de transição
• Fundo de tela: Preto, Branco, Cinza, Ajuste 

automático
• Função de configuração: Ajuste de brilho, Idioma, 

Status, Lig/desl aut., Lig/desl bipe, Ajustar hora e 
data, Ativar/desativar exibição do relógio, 
Despertador

• Status do sistema: Versão do firmware, Memória 
restante

• Status da mídia conectada: Mídia conectada, 
Memória restante

• Compatibilidade Plug & Play: Windows Vista, 
Windows 2000/XP ou posterior, Mac OS X

• Aprovações de órgãos reguladores: BSMI, C-Tick, 
CCC, CE, FCC, GOST, PSB, Suíça, UL/cUL

• Idiomas do menu OSD: Inglês, Espanhol, Alemão, 
Francês, Italiano, Holandês, Dinamarquês, Russo, 
Chinês simplificado, Japonês

Acessórios
• Acessórios inclusos: Adaptador AC-DC, Cabo 

USB, Base de apoio, Guia para início rápido, Manual 
do usuário

Dimensões
• Dimensões do aparelho com pedestal (L x A x P): 

206,4 x 139,3 x 103 mm
• Peso: 0,345 kg
• Faixa de temperatura (operação): 0°C a 40°C
• Faixa de temperatura (armazenamento): -20°C a 

70°C

Alimentação
• Consumo de energia: 5 W
• Modo de energia suportado: Alimentado por AC

Dimensões da embalagem
• EAN: 87 12581 41216 6
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo da embalagem: Carton
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

26,1 x 22.2 x 7,8 cm
• Peso líquido: 0,642 kg
• Peso bruto: 0,831 kg
• Peso da embalagem: 0,189 kg

Embalagem externa
• GTIN: 1 87 12581 41216 3
• Número de embalagens para o cliente: 2
• Embalagem externa (L x L x A): 

28,3 x 24,3 x 18,8 cm
• Peso líquido: 1,284 kg
• Peso bruto: 2,064 kg
• Peso da embalagem: 0,78 kg
•
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