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Împărtăşiţi-vă amintirile

Câte fotografii digitale sunt ascunse în calculatorul dumneavoastră? Descoperiţi, organizaţi 
şi retrăiţi amintirile cu Philips PhotoFrame™, cel mai simplu mod de împărtăşire a 
amintirilor prin afişarea fotografiilor digitale la o calitate uimitoare, fără PC.

Afișare excelentă a fotografiilor, la nivel de tipărire
• tehnologie imagen pentru o culoare clară și vibrantă
• Redaţi strălucirea amintirilor vechi cu RadiantColor
• SmartContrast: Pentru detalii negre incredibile, bogate

Afișare și administrare facilă a fotografiilor digitale
• Distraţi-vă cu colegii: afișaţi mai multe fotografii într-o vizualizare
• Vizualizare fotografii memorie flash USB fără PC

Operare simplă și intuitivă
• Interfaţă cu utilizatorul intuitivă, tastatură cu 5 direcţii pentru facilitarea navigării și operării
• Orientare automată a fotografiilor pentru adaptarea modurilor portret și peisaj

Design ecologic
• Ecranul poate porni și se poate opri la ore prestabilite pentru a economisi energie

Designul elegant și liniile curbe pun fotografiile în valoare
• Finisaj lucios de bun gust și senzaţie excelentă la atingere



 Tehnologie imagen
imagen este o tehnologie Philips exclusivă de 
optimizare a fotografiilor care analizează 
automat fotografiile pentru a corecta culoarea 
și a regla setările pentru un contrast optim: 
imagen separă culorile pentru a evita 
"interferenţa", reglează distribuţia luminozităţii 
pentru un contrast vizual optim și corectează 
gama pentru acurateţea culorii.

RadiantColor
RadiantColor este o tehnologie Philips 
exclusivă pentru afișarea fotografiilor mai mici 
în raportul de afișare 4:3 prin extinderea culorii 
pe marginile unei fotografii afișate într-un ecran 
incomplet pe laturile întregului ecran, 
eliminând dungile negre și distorsiunile 
raportului de afișare.

SmartContrast
SmartContrast este o tehnologie Philips care 
analizează conţinutul afișat, ajustând automat 
culorile și controlând intensitatea luminii din 
fundal pentru îmbunătăţirea dinamică a 
contrastului, oferind cele mai bune imagini 
digitale și pentru un contrast optim în cazul 
vizionării clipurilor video sau al jocurilor pe 
computer în care sunt afișate nuanţe 
întunecate. Când selectaţi modul Economic, 
contrastul este ajustat, iar iluminarea fundalului 
este reglată pentru afișarea clară a aplicaţiilor 
zilnice de birou, cu un consum redus de 
energie.

Efect de colaj din mai multe fotografii
Este un efect de diaporamă pentru afișarea 
fotografiilor sub forma unui colaj format 
automat și aleatoriu din fotografii diferite 
pentru a evita marginile neatractive produse de 
fotografiile mai mici decât ecranul.

Vizualizarea fotografiilor în modul 
virtual USB
Un conector USB pentru facilitarea vizualizării 
și împărtășirii fotografiilor stocate pe un modul 
de memorie USB.

SmartPower
Un cronometru pornește și oprește 
PhotoFrame la orele selectate de 
dumneavoastră, reducând consumul de energie 
în favoarea mediului și economisind până la o 
treime din costurile PhotoFrame pentru 
energie.

Orientare automată
Recunoașterea automată a modului peisaj sau 
portret implică existenţa unui senzor care 
recunoaște orientarea PhotoFrame și afișează 
fiecare fotografie în poziţia corectă.
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Imagine/Ecran
• Unghi de vizionare: la C/R > 10, 120º (H) / 100º (V)
• Luminozitate cu 50% mai mare: 20000 oră
• Luminozitate: 200 cd/m²
• Raport lungime/lăţime: 16:9
• Rezoluţie panou: 480 x 234
• Raport contrast (uzual): 300:1

Conectivitate
• USB: USB 2.0 emiţător, USB 2.0 receptor

Medii de stocare
• USB: Memorie flash USB
• Tipuri de carduri de memorie: Compact Flash I, 

Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Card 
multimedia, Card xD, Memory Stick, Memory Stick 
Pro

Comoditate
• Cititor de carduri: Încorporat (2x)
• Format foto acceptat: Fotografie JPEG, Fișiere 

JPEG de până la 10 MB, Până la 20 megapixeli
• Plasare acceptată: Orientare automată a 

fotografiei, Peisaj, Portret
• Butoane și controale: 3 butoane, Buton de navigare 

cu 4 direcţii
• Mod Redare: Parcurgere pe tot ecranul, 

Prezentare, Parcurgere pictograme
• Editare foto: Copiere, Ștergere, Rotire, Zoom și 

decupare
• Efecte fotografii: Alb-negru, Rame, Sepia, Culoare 

radiantă
• Setare diapozitive: Aleator, Secvenţial, Efect de 

tranziţie
• Fundal ecran: Negru, Alb, Gri, Reglare automată
• Setare funcţie: Reglare luminozitate, Limbă, Stare, 

Pornire/Oprire automată, Activare/Dezactivare 
sonerie, Setare a orei și a datei, Activare/
Dezactivare afișare ceas, Alarmă

• Stare sistem: Versiune firmware, Memorie rămasă
• Stare mediu de stocare conectat: Suport media 

conectat, Memorie rămasă

• Compatibilitate Plug & Play: Windows Vista, 
Windows 2000/XP sau versiuni ulterioare, Mac OS 
X

• Reglementări și standarde: BSMI, C-Tick, CCC, CE, 
FCC, GOST, PSB, Elveţia, UL/cUL

• Limbi OSD: Engleză, Spaniolă, Germană, Franceză, 
Italiană, Olandeză, Daneză, Rusă, Chineză 
simplificată, Japonia

Accesorii
• Accesorii incluse: Adaptor CA/CC, Cablu USB, 

Stand, Ghid de iniţiere rapidă, Manual de utilizare

Dimensiuni
• Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 

206,4 x 139,3 x 103 mm
• Greutate: 0,345 kg
• Interval temperatură (operare): între 0°C și 40°C
• Interval temperatură (stocare): De la -20°C la 

70°C

Alimentare
• Consum: 5 W
• Mod Alimentare acceptat: Alimentare CA

Dimensiunile ambalajului
• EAN: 87 12581 41216 6
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

26,1 x 22.2 x 7,8 cm
• Greutate netă: 0,642 kg
• Greutate brută: 0,831 kg
• Greutate proprie: 0,189 kg

Cutie exterioară
• GTIN: 1 87 12581 41216 3
• Număr de ambalaje: 2
• Cutie exterioară (L x L x Î): 28,3 x 24,3 x 18,8 cm
• Greutate netă: 1,284 kg
• Greutate brută: 2,064 kg
• Greutate proprie: 0,78 kg
•
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