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Podeľte sa o spomienky

Koľko digitálnych obrázkov sa skrýva vo vašom počítači? Prezerajte, zdieľajte, organizujte a znova prežite 

svoje spomienky s fotografickým rámom Philips PhotoFrame™, pomocou ktorého sa najjednoduchšie 

podelíte so spomienkami, pretože zobrazí digitálne fotografie vo fantastickej kvalite - bez počítača.

Displej prvotriednej kvality pre obrázky tlačovej kvality
• Ostré a sýte farby vďaka technológii Imagen
• Pridajte nový vzhľad starým spomienkam s technológiou RadiantColor
• SmartContrast: pre neuveriteľne bohaté detaily čiernej farby

Ľahko zobrazte a spravujte vaše digitálne fotografie
• Zabávajte sa s kolážami: zobrazte niekoľko fotografií v jednom zobrazení
• Zobrazenie fotografií z jednotky USB Flash bez počítača

Jednoduchá intuitívna prevádzka a vynikajúce pohodlie
• Intuitívne rozhranie, 5-smerová klávesnica na ľahkú navigáciu a ovládanie
• Autom. orientácia fotografií, aby boli vhodné pre režim na výšku a na šírku

Green Design
• Automatické zapnutie a vypnutie displeja v nastavenom čase kvôli úspore energie

Štýlový a oblý dizajn, ktorý zvýrazní vaše fotografie
• Vkusná lesklá povrchová úprava a vynikajúci pocit na dotyk



 Technológia Imagen
Imagen je exkluzívna technológia spoločnosti 
Philips na zdokonalenie kvality fotografií, ktorá 
ich automaticky analyzuje, upravuje farby a 
nastavuje optimálny kontrast. Takisto oddeľuje 
jednotlivé farby, aby sa neprelínali, upravuje 
rozloženie jasu na dosiahnutie skvelého 
kontrastu a dosahuje väčšiu presnosť farieb 
úpravou hodnoty gama.

RadiantColor
RadiantColor je exkluzívna technológia 
spoločnosti Philips na zobrazenie menších 
fotografií v optimálnom pomere strán 4:3 tým, 
že rozšíri farby na okraji fotografií, ktoré 
nepokrývajú celú obrazovku, až po okraj 
obrazovky, čím odstráni čierne okraje a 
skreslenie spôsobené pomerom strán.

SmartContrast
SmartContrast je technológia spoločnosti 
Philips, ktorá analyzuje zobrazovaný obsah, 
automaticky upravuje farby a ovláda intenzitu 
podsvietenia, aby tak dynamicky zdokonalila 
kontrast pre digitálny obraz a vytvorila 
optimálny kontrast pre ešte viac zábavy pri 
pozeraní videa alebo hraní hier, pri ktorých sa 
zobrazujú tmavé farebné odtiene; keď zvolíte 
Ekonomický režim, kontrast sa upraví a 
podsvietenie jemne doladí, aby sa dosiahlo 
optimálne zobrazovanie bežných 
kancelárskych aplikácií a nižšia spotreba 
energie.

Efekt koláže z viacerých fotografií
Je to efekt prezentácie - zobrazenie fotografií 
vo forme koláže, pri ktorom sa automaticky a 
náhodne spolu zostavujú rôzne fotografie, aby 
nevznikali nepekné okraje, ktoré sa zvyknú 

objavovať pri fotografiách menších ako veľkosť 
obrazovky.

Zobrazenie fotografií z jednotky USB 
Flash
USB konektor na jednoduché prezeranie a 
zdieľanie fotografií uložených na jednotke USB 
Flash.

Systém SmartPower
Časovač zapne a vypne rámik PhotoFrame v 
nastavenom čase, čím sa zníži spotreba energie 
a tým aj vplyv na životné prostredie a ušetrí sa 
až jedna tretina nákladov na energiu.

Automatická orientácia
Automatické rozpoznávanie umiestnenia na 
šírku/výšku používa snímač, ktorý rozpoznáva 
otočenie fotografického rámčeka a zobrazuje 
každú fotografiu v jej správnom režime.
7FF3FPB/00

Hlavné prvky
PhotoFrame
7" LCD Pomer strán 16:9



Dátum vydania  
2019-04-18

Verzia: 4.0.16

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

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez 
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke 
Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com
Obraz/Displej
• Uhol zobrazenia: pri C/R > 10, 120º (H)/100º (V)
• Životnosť, do 50 % jasu: 20 000 hod
• Svetlosť: 200 cd/m²
• Pomer strán: 16:9
• Rozlíšenie panela: 480 x 234
• Pomer kontrastu (typický): 300:1

Pripojiteľnosť
• USB: Rozhranie USB 2.0 Host, Rozhranie USB 2.0 

Slave

Pamäťové médium
• USB: USB jednotka Flash
• Typy pamäťových kariet: Compact Flash typ I, 

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

Vybavenie a vlastnosti
• Čítačka kariet: Vstavané (2x)
• Podporovaný formát fotografií: Fotografia JPEG, Až 

10 MB súbory JPEG, Až 20 megapixelov
• Podporované umiestnenie: Automatické otočenie 

fotografie, Na šírku, Na výšku
• Tlačidlá a ovládanie: 3 tlačidlá, 4-smerné navigačné 

tlačidlo a enter
• Režim prehrávania: Prezeranie na celej obrazovke, 

Prezentácia, Prezeranie miniatúr
• Úprava fotografie: Skopírovať, Odstrániť, 

Rotovanie, Zoom a orezanie
• Fotografické efekty: Čiernobielo, Snímky, Sépia, 

Žiarivé farby
• Nastavenie prezentácie: Náhodné, Postupné, 

Prechodový efekt
• Pozadie obrazovky: Čierna, Biela, Sivá, 

Automatické prispôsobenie
• Funkcia nastavenia: Nastavenie jasu, Jazyk, Stav, 

Automatické zap./vyp., Zap./vyp. pípania, Nastaviť 
dátum a čas, Zapnutie/vypnutie zobrazovania 
hodín, Budík

• Stav systému: Verzia firmvéru, Zostávajúca pamäť
• Stav pripojených médií: Pripojené médiá, 

Zostávajúca pamäť
• Kompatibilita s Plug & Play: Windows Vista, 

Windows 2000/XP alebo novší, Mac OS X
• Regulačné schválenia: BSMI, C-Tick, CCC, CE, 

FCC, GOST, PSB, Švajčiarsko, UL/cUL
• Jazyky ponuky na obrazovke: Angličtina, 

Španielčina, Nemčina, Francúzština, Taliančina, 
Holandčina, Dánčina, Ruština, Zjednodušená 
čínština, Japončina

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Adaptér AC/DC, USB 

kábel, Stojan, Stručná príručka spustenia, Manuál 
používateľa

Rozmery
• Rozmery zariadenia so stojanom (Š x V x H): 

206,4 x 139,3 x 103 mm
• Hmotnosť: 0,345 kg
• Rozsah teploty (prevádzkový): 0 °C až 40 °C
• Rozsah teploty (uskladnenia): -20 °C až 70 °C

Príkon
• Spotreba energie: 5 W
• Podporovaný režim napájania: Napájanie zo siete

Rozmery balenia
• EAN: 87 12581 41216 6
• Počet zabalených produktov: 1
• Typ balenia: Lepenka
• Rozmery balenia (Š x V x H): 26,1 x 22 2 x 7,8 cm
• Čistá hmotnosť: 0,642 kg
• Hmotnosť brutto: 0,831 kg
• Hmotnosť obalu: 0,189 kg

Vonkajšia lepenka
• GTIN: 1 87 12581 41216 3
• Počet spotrebiteľských balení: 2
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 28,3 x 24,3 x 18,8 cm
• Čistá hmotnosť: 1,284 kg
• Hmotnosť brutto: 2,064 kg
• Hmotnosť obalu: 0 78 kg
•
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