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Anılarınızı paylaşın

PC'nizde kaç dijital fotoğraf gizli? Philips PhotoFrame™ ile anılarınızı görün, paylaşın, 
düzenleyin ve yeniden yaşayın, dijital fotoğraflarınızı PC olmadan mükemmel kalitede 
görüntülemenin en kolay yolu.

Baskı kalitesinde görüntüler için en yüksek kalitede ekran
• Görüntüdeki bozulmaları önleyen optimum 4:3 en-boy oranı
• Daha keskin ve canlı renkler için imagen Pro
• RadiantColor ile eski anılara yeni bir parlaklık katın

Dijital fotoğraflarınızı kolayca görüntüleyin ve yönetin
• Sınırsız anılar için ek bir SD kart yuvası
• Collage Pro ile eğlenin: otomatik olarak veya kendiniz düzenleyin
• Fotoğraflarınızı aktarmanız için kolay bir sürükle ve bırak PC yazılımı
• Albümler, slayt gösterileri olușturun ve fotoğraflarınızı düzenleyin

Basit kullanım, büyük rahatlık
• Dikey veya yatay modlara uyarlama için otomatik fotoğraf yönlendirme
• Ortam ıșığını algılayarak otomatik olarak ıșık kısma aracılığıyla güç tasarrufu

Klasik tasarım: gerçek materyaller ve ince doku
• Doğal görünümlü gerçek ahșap ön kısım; eviniz için tasarlanmıștır.
 



 4:3 mükemmel en-boy oranı
Philips dijital PhotoFrame, fotoğrafınızı, en iyi 
görüntüleme deneyimi için 4:3 oranında 
gösterir.

Sınırsız anılar
Philips PhotoFrame'iniz depolama alanını 
genișleten ek bir SD kart yuvasıyla birlikte 
gelerek tüm anılarınız için fazlasıyla yer açar; 
anılarınız için neredeyse sınırsız alana sahip 
olabilirsiniz! Ayrıca Philips'in hafıza kartı 
yöneticisi sayesinde resimlerinizi her türlü 
hafıza kartınız arasında kolayca 
kopyalayabilirsiniz.

Otomatik yönlendirme
Otomatik yatay/dikey algılama, PhotoFrame 
yönünü algılayan bir sensör içerir ve her 
fotoğrafı kendi doğru modunda görüntüler.

Collage Pro
Eskiden fotoğraflarınızla uğrașırken, örneğin 
onları kesip hoș koleksiyonlar yaparken, nasıl 
eğlendiğinizi hatırlayın! Collage Pro, Philips 
PhotoFrame tarafından sağlanan eșsiz ve 
gelișmiș bir özelliktir. Tıpkı Collage özelliğine 
sahip diğer Philips PhotoFrame'ler gibi 
otomatik olarak kolaj slayt gösterileri 
yürütebilirsiniz (rasgele görünüm). Collage Pro 
ile aynı zamanda kendiniz de kolaj olușturup 
düzenleyebilirsiniz. Ayrıca SD kart veya USB 

bellek gibi birden fazla kaynak kullanarak da 
kolayca kolaj olușturabilirsiniz.

imagen Pro
Eșsiz Philips image geliștirme teknolojisi, 
fotoğraflarınızı otomatik olarak rengi düzeltip 
en iyi kontrasta ayarlayacak șekilde analiz eder. 
imagen Pro, daha iyi renk hassasiyeti, renk 
derinliği ve akıllı kontrast için imagen'deki üç 
temel unsuru içeren daha gelișmiș bir 
geliștirme teknolojisidir. en önemlisi, imagen 
Pro gelișmiș cilt rengi kontrolü, net görüntüler 
ve hareketsiz görüntüler için çok önemli olan 
titreșimsiz fotoğraf görüntüleme sunar.

PhotoFrame Yöneticisi
Philips PhotoFrame'inizi bilgisayarınıza bir USB 
kablosuyla kolayca bağlayabilirsiniz. 
PhotoFrame Yöneticisi, fotoğraflarınızı 
bilgisayardan kolayca PhotoFrame'inize 
sürükleyebilmenizi sağlayan, kullanımı kolay 
sürükle ve bırak yazılımıdır; gerçekten bu kadar 
kolay! Bununla birlikte yazılım yakınlaștırma ve 
kesme gibi basit düzenleme ișlemlerini de 
yapabilmenizi sağlar. Hatta düzenlediklerinizi 
PhotoFrame'e aktarmadan önce ön izleme de 
yapabilirsiniz.

RadiantColor
RadiantColor, tam ekrandan küçük 
fotoğrafların kenarlarındaki renkleri genișletip 

siyah çubukları ve en-boy oranı bozulmasını 
ortadan kaldırarak küçük fotoğrafların en iyi 
oran olan 4:3 oranında görüntülenmesini 
sağlayan, özel bir Philips teknolojisidir.

Doğal görünümlü gerçek ahșap
Piyasadaki birçok dijital fotoğraf çerçevesinin 
tasarımları hiçbir evin iç dekoruna uyum 
sağlayamaz. Artık Philips basit ve temiz arka 
kapak tasarımına mükemmel biçimde uyum 
sağlayan sıcak renkli ve doğal ahșap 
görünümüne sahip ön kısımlı PhotoFrame'i 
sunuyor. Evinizin dekoruna uyum sağlamakla 
kalmaz, her odayı șıklığıyla aydınlatır!

Akıllı Albüm
Akıllı Albüm fotoğraf slaytı gösterilerinizin 
geçiș efektlerini belirleyip ayarlamanızı 
sağlamanın yanı sıra albümler olușturup 
düzenlemenize de olanak verir.

Smart Power Pro
Smart Power Pro, ortam aydınlatmasının 
durumunu algılayıp PhotoFrame'i açıp 
kapatarak çevre koruma için enerji tüketimini 
düșürüp PhotoFrame enerji maliyetinizi üçte 
birine kadar düșüren bir sensördür. En iyisi de 
tüm bunların tamamen otomatik olarak 
yapılıyor olması!
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Görüntü/Ekran
• İzleme açısı: C/R > 10 ise, 130º (Y) / 110º (D)
• %50 parlaklığa kadar kullanım ömrü: 20000 sa
• En-boy oranı: 4:3
• Panel çözünürlüğü: 800 x 600
• Parlaklık: 250 cd/m²
• Kontrast oranı (tipik): 300:1

Bağlanılabilirlik
• USB: USB 2.0 Ana Bilgisayar, USB 2.0 Slave

Depolama Ortamı
• Hafıza Kartı Türleri: Compact Flash tip I, Secure 

Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedya 
Kartı, xD kartı, Memory Stick, Memory Stick Pro, 
Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo

• USB: USB flash sürücü
• Dahili bellek kapasitesi: 128MB (510-1020 fotoğraf 

için, yaklașık 26MB sistem tarafından kullanılır)

Kullanılabilirlik
• Kart Okuyucu: Dahili (3x)
• Desteklenen fotoğraf formatı: 10MB'a kadar JPEG 

dosyaları, 20 Megapiksele kadar, JPEG fotoğraf
• Desteklenen yerleșim: Yatay, Dikey, Otomatik 

fotoğraf yönlendirme
• Düğmeler ve kontroller: 3 düğme, 4 yönlü gezinti 

tușu ve Enter tușu
• Çalma modu: Tam ekran gözatma, Slayt Gösterisi, 

Küçük resimlerle gözatma
• Fotoğraf düzenleme: Kopyalama, Silme, 

Döndürme, Büyütme ve kırpma
• Fotoğraf efektleri: Siyah - Beyaz, Çerçeveler, Parlak 

renk, Sepya
• Slayt gösterisi ayarı: Rastgele, Sıralı, Geçiș etkisi, 

Kolaj (birden çok resim)
• Ekran arka planı: Siyah, Beyaz, Gri, Otomatik 

sığdırma
• Kurulum fonksiyonu: Parlaklık ayarı, Dil, Durum, 

Sesleri açma/kapama, Saat ve tarih ayarlama, Saat 
görünümünü açma/kapama, Otomatik ayarı açma/
kapama, Ertelemeli hatırlatıcı, Fotoğraf kaynağı, 
Slayt Gösterisi

• Sistem durumu: Bellenim sürümü, Kalan hafıza
• Bağlı medya durumu: Bağlı medya, Kalan hafıza
• Tak ve Çalıștır Uyumluluğu: Windows 2000/XP 

veya üzeri, Windows Vista, Mac OS X

• Yasal Onaylar: C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, 
PSB, İsviçre, UL/cUL, BSMI

• Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: Danca, Felemenkçe, 
İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Rusça, 
Basitleștirilmiș Çince, İspanyolca

• Albüm yönetimi: Oluștur, Silme, Düzenle, Yeniden 
Adlandır

• Diğer kolaylıklar: Kensington kilit uyumlu
• Slayt gösterisi yönetimi: Slayt gösterisi oluștur, 

Slayt gösterisini sil, Slayt gösterisini yeniden 
adlandır

Aksesuarlar
• Birlikte Verilen Aksesuarlar: AC-DC Adaptörü, 

Hızlı bașlangıç kılavuzu, Stand, USB kablosu, Yazılım 
ve el kitabını içeren CD-ROM

Boyutlar
• Ağırlık: 0,34 kg
• Sıcaklık aralığı (çalıșma): 0°C - 40°C
• Sıcaklık aralığı (saklama): -10 C° - 60 C°
• Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 

222,6 x 182,2 x 33,2 mm

Güç
• Güç tüketimi: (Sistem açık) 5,09 W
• Desteklenen güç modu: AC güç
• Güç kaynağı: DC çıkıșı 9V, 2A
• Güç kaynağı: 100-240VAC, 50/60Hz

Dıș Karton
• Brüt ağırlık: 3,7648 kg
• Dıș karton (L x G x Y): 29.9 x 24,8 x 24,8 cm
• Net ağırlık: 1,9988 kg
• Dara ağırlığı: 1,766 kg
• GTIN: 1 87 12581 41237 8
• Ambalaj sayısı: 2

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

27,8 x 22,9 x 10,7 cm
• Brüt ağırlık: 1,632 kg
• Net ağırlık: 0,9994 kg
• Dara ağırlığı: 0,6326 kg
• EAN: 87 12581 41237 1
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Karton
•
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