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Споделяйте спомените си

Колко цифрови снимки се крият в компютъра ви? Вижте, споделете, подредете и оживете 

спомените си с вашия фото дисплей Philips PhotoFrame™ – най-лесният начин да споделяте 

спомените си, като показвате своите цифрови снимки с поразително качество - без компютър.

Висококачествен дисплей за изображения с качество като за печат
• ImagEn за резки и реалистични цветове
• Добавете ново излъчване към старите спомени с RadiantColor
• SmartContrast: За невероятно богата детайлност на черното

Лесно разглеждане и подреждане на цифровите ви фотографии
• Забавлявайте се с колажи: показвайте няколко снимки в един изглед
• Разглеждане на снимки от USB флаш-диск без компютър

Просто и интуитивно обслужване и значителни удобства
• Интуитивен потребителски интерфейс, 5-странна клавиатура за лесна навигация и 
управление

• Автоматична ориентация на снимките в портретен или пейзажен режим

Екологичен дизайн
• Автоматично включване и изключване на дисплея в зададени часове с цел пестене на 
енергия

Стилният и заоблен дизайн допълва вашите снимки
• Гланцирана повърхност и чудесно чувство на пипане, точно по вкуса ви



 Технология ImagEn
ImageEn е изключителна технология на 
Philips за подобряване на фотографии, 
която автоматично анализира снимките, за 
да се коригират цветовете и да се настрои 
оптимален контраст: ImagEn разделя 
цветовете, за да се избегнат "кръстосани 
изкривявания", да се регулира 
разпределението на яркостта за по-добър 
визуален контраст и коригира цветовата 
гама за по-висока точност на цветовете.

Цвят RadiantColor
RadiantColor е изключителна технология на 
Philips за показване на по-малки снимки с 
оптимални пропорции 4:3 чрез разтегляне 
към страните на екрана на цветовете по 
ръбовете на снимки, които са по-малки от 
размера на екрана, като се премахват 
черните полета и геометричните 
изкривявания.

SmartContrast
SmartContrast е технология на Philips, която 
анализира показваното на екрана 
съдържание, като регулира автоматично 
цветовете и силата на задното осветление, 
за да подобрява динамично контраста с цел 
получаване на най-добро изображение и 
оптимален контраст за по-добро забавление 
при изобразяване на видео или компютърни 
игри, когато преобладават тъмни 
полутонове; когато изберете икономичен 
режим, контрастът и задното осветяване се 
донастройват фино за точно изображение 
при всекидневните офис приложения и по-
ниско електропотребление.

Ефект на колаж от няколко снимки
Това е ефект за слайдшоу, с който снимките 
се показват в колаж, автоматично събиращ 
заедно различни снимки на случаен 
принцип, за да се избягнат неугледните 
рамки, които могат да се получат при 
снимки с по-малък размер от този на екрана.

Показване на снимки от USB флаш-
диск
USB съединител за лесно разглеждане и 
споделяне на снимки, съхранени на USB 
флаш-диск.

Захранване SmartPower
С таймера си PhotoFrame може да се 
включва и изключва в избрани от вас часове, 
като се намалява разходът на енергия с цел 
опазване на околната среда и спестяване на 
до една трета от разходите на PhotoFrame 
за електроенергия.

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.
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Картина/дисплей
• Зрителен ъгъл: при C/R > 10, 120º (хор.) / 100º 

(верт.)
• Живот, до 50% яркост: 20000 ч
• Яркост: 200 cd/m²
• Съотношение на размерите на картината: 16:9
• Разделителна способност на екрана: 480 x 234
• Съотношение на контраста (типично): 300:1

Възможности за свързване
• USB: USB 2.0 хост, USB 2.0 подчинен

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

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

Удобство
• Четец на карти: Вграден (2x)
• Поддържан формат на фотографии: JPEG 
снимки, JPEG файлове до 10 MB, До 20 
мегапиксела

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

• Бутони и регулатори: 3 бутона, 4-посочен бутон 
навигация/въвеждане

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

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

• Фотоефекти: Черно-бяло, Рамки, сепия, Цвят 
със сияние

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

• Фон на екрана: Черен, бял, Сиво, 
Саморегулиране

• Функция за настройка: Регулиране на яркостта, 
Език, Състояние, Автоматично вкл./изкл., 
Звуков сигнал вкл./изкл., Сверяване на час и 
дата, Дисплей-часовник вкл./изкл., 
Предупредителен сигнал

• Състояние на системата: Версия на фърмуера, 
Оставаща памет

• Състояние на свързания носител: Свързан 

носител, Оставаща памет
• Съвместимост с Plug & Play: Windows Vista, 

Windows 2000/XP или по-нова, Mac OS X
• Одобрения от регулаторните органи: BSMI, C-

Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, Швейцария, 
UL/cUL

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

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: AC-DC адаптер, 

USB кабел, Стойка, Ръководство за бърз старт, 
Ръководство за потребителя

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

206,4 x 139,3 x 103 мм
• Тегло: 0,345 кг
• Температурен диапазон (работен): от 0°C до 

40°C
• Температурен диапазон (съхранение): от -20°C 
до 70°C

Мощност
• Мощност на потребление: 5 W
• Поддържан режим на захранване: Захранване 
от мрежата

Габарити на опаковката
• EAN: 87 12581 41216 6
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

26,1 x 22,2 x 7,8 см
• Нето тегло: 0,642 кг
• Бруто тегло: 0,831 кг
• Тегло с опаковката: 0,189 кг

Външен кашон
• GTIN: 1 87 12581 41216 3
• Брой потребителски опаковки: 2
• Външен кашон (л x Ш x В): 28,3 x 24,3 x 18,8 см
• Нето тегло: 1,284 кг
• Бруто тегло: 2,064 кг
• Тегло с опаковката: 0,78 кг
•
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