
 

 

Philips
PhotoFrame

7 tuuman LCD
16:9 kuvasuhde

7FF3FPB
Jaa muistosi

Kuinka monta digitaalista kuvaa tietokoneessasi on piilossa? Katsele, näytä toisille, järjestä 
ja koe muistosi digikuvista uudelleen Philipsin kuvakehyksen avulla, joka näyttää kuvat 
loistavan laatuisina - etkä tarvitse tietokonetta.

Tulostuslaatuisten kuvien huippulaatuinen näyttö
• imagen takaa terävät ja eloisat värit
• Lisää uutta hehkua vanhoihin muistoihin RadiantColorilla
• SmartContrast: uskomattoman tarkat mustan yksityiskohdat

Tarkastele ja hallitse digikuviasi helposti
• Iloa kollaaseista: näytä useita kuvia yhdessä näkymässä
• Näytä USB Flash -aseman kuvat ilman tietokonetta

Helppokäyttöinen ja todella kätevä
• Intuitiivinen käyttöliittymä, viisisuuntainen selausnäppäimistö helpottaa käyttöä
• Kuvan automaattinen suuntaus pysty- ja vaakasuunnassa

Vihreä muotoilu
• Näytön automaattinen käynnistys ja sammutus määritettyinä aikoina

Tyylikäs kaarevalinjainen muotoilu täydentää kuviasi
• Tyylikäs kiiltävä ja miellyttävän tuntuinen pinta



 imagen-tekniikka
imagen on Philipsin ainutlaatuinen 
valokuvanparannustekniikka, joka analysoi 
valokuvat automaattisesti ja korjaa värit sekä 
säätää kontrastin: imagen erottelee värit, 
säätää kirkkauden ja korjaa gamman.

RadiantColor
RadiantColor on Philipsin ainutlaatuinen 
tekniikka pienten kuvien näyttämiseen 
optimaalisessa 4:3-kuvasuhteessa. Se laajentaa 
täyttä ruutua pienemmän kuvan reunojen värit 
ruudun reunoille ja poistaa mustat palkit sekä 
kuvasuhteen vääristymän.

SmartContrast

SmartContrast on Philipsin tekniikka, joka 
analysoi tarkastelemasi sisällön, säätää värit 
automaattisesti ja ohjaa taustavalon 
voimakkuutta digitaalisen kuvan ja videon 
kontrastin tehostamiseksi dynaamisesti, kun 
peleissä on tummia värisävyjä. Kun säästötila 
on valittuna, kontrasti ja taustavalo muuttuvat 
täydellisiksi toimistosovelluksia varten ja 
virrankulutuksen vähentämiseksi.

Monen kuvan koostetoiminto
Diaesitystoiminto kuvien esittämiseen 
koosteena, jossa kuvia kerätään yhteen 

automaattisesti ja sattumanvaraisesti. 
Tarkoituksena on välttää rumia taustareunoja, 
jotka jäävät näkyviin, jos kuvat ovat pienempiä 
kuin näyttö.

Kuvien katseleminen USB Flash -
asemasta
USB-liitäntä mahdollistaa USB Flash -asemaan 
tallennettujen valokuvien katselemisen ja 
jakamisen.

SmartPower
Ajastin käynnistää ja sammuttaa kuvakehyksen 
valittuun aikaan, mikä vähentää 
energiankulutusta ympäristömme eduksi ja 
alentaa sähkönkulutusta kolmanneksella.

Automaattinen suuntaus
Automaattinen vaaka-/pystysuuntaus 
tunnistimella, joka havaitsee PhotoFrame-
laitteen asennon ja näyttää kuvat oikeinpäin.
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Kuva/näyttö
• Katselukulma: @ C/R >10, 120º (V) / 100º (P)
• Käyttöikä, kun kirkkaus 50 %: 20 000 t
• Kirkkaus: 200 cd/m²
• Kuvasuhde: 16:9
• Näytön resoluutio: 480 x 234
• Kontrastisuhde (tyypillinen): 300:1

Liitännät
• USB: USB 2.0 -isäntä, USB 2.0 -orja

Tallennusvälineet
• USB: USB Flash -asema
• Tuetut muistikorttityypit: Compact Flash Type I, 

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

Käytön mukavuus
• Kortinlukija: Kiinteä (2x)
• Tuetut valokuvamuodot: JPEG-valokuvat, Jopa 10 

Mt JPEG-tiedostoja, Jopa 20 megapikseliä
• Sijoittaminen: Automaattinen valokuvan suunta, 

Vaaka, Pysty
• Painikkeet ja ohjaustoiminnot: 3 painiketta, 4-

suuntainen ohjain ja Enter
• Toistotila: Koko näytön selaus, Kuvaesitys, 

Pikkukuvien selaus
• Photo Edit: Kopioi, Poista, Kierto, Zoomaa ja rajaa
• Kuvatehosteet: Mustavalkoinen, Kehykset, seepia, 

Eloisa väri
• Kuvaesitysasetus: Satunnainen, Peräkkäinen, 

Siirtymistehoste
• Näytön tausta: Musta, valkoinen, Harmaa, 

Automaattisovitus
• Asetusten määritystoiminto: Kirkkauden säätö, 

Kieli, Tila, Automaattinen virrankatkaisu, 
Äänimerkki käyttöön / pois käytöstä, Aseta aika ja 
päiväys, Kellon näytön ottaminen käyttöön / 
poistaminen käytöstä, Herätys

• Järjestelmän tila: Laiteohjelmistoversio, Muistia 
jäljellä

• Liitetyn tallennusvälineen tila: Liitetty 
tallennusväline, Muistia jäljellä

• Plug & Play -yhteensopiva: Windows Vista, 
Windows 2000/XP tai uudempi, Mac OS X

• Säännöstenmukaiset hyväksynnät: BSMI, C-Tick, 
CCC, CE, FCC, GOST, PSB, Sveitsi, UL/cUL

• Näyttökielet: englanti, espanja, saksa, ranska, italia, 
hollanti, tanska, venäjä, kiina (yksinkertaistettu), 
Japanilainen

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite, USB-

johto, Jalusta, Pikaopas, Käyttöopas

Mitat
• Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S): 

206,4 x 139,3 x 103 mm
• Paino: 0,345 kg
• Käyttölämpötila: 0 °C - 40 °C
• Varastointilämpötila: -20 - +70 °C

Virta
• Virrankulutus: 5 W
• Tuetut virtatilat: Verkkovirtakäyttöinen

Pakkauksen mitat
• EAN: 87 12581 41216 6
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 26,1 x 22,2 x 7,8 cm
• Nettopaino: 0,642 kg
• Kokonaispaino: 0,831 kg
• Taara: 0,189 kg

Ulompi pakkaus
• GTIN: 1 87 12581 41216 3
• Kuluttajapakkausten määrä: 2
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 28,3 x 24,3 x 18 8 cm
• Nettopaino: 1,284 kg
• Kokonaispaino: 2,064 kg
• Taara: 0,78 kg
•
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