
 

 

Philips
PhotoFrame

8" LCD
4:3 – rammeformat

8FF3FPB
Del minnene dine

Hvor mange digitale bilder er stuet bort på PCen din? Se, del, organiser og gjenopplev 
minnene med Philips PhotoFrame™ – den enkleste måten å vise de digitale bildene dine 
på med fantastisk kvalitet – uten PC.

Skjerm med topp kvalitet for bilder med utskriftskvalitet
• Høy pikseltetthet som gir en klar og detaljert bildevisning
• imagen for skarpe og levende farger
• 4:3 er det perfekte størrelsesforholdet for optimal visning uten forvrengning
• Gi ny glød til gamle minner med RadiantColor

Vis og behandle de digitale bildene dine på en enkel måte
• Ha det moro med montasjer: vis flere bilder i én visning
• Vise USB-flashstasjonbilder uten en PC

Enkel intuitiv bruk og stor anvendelighet
• Automatisk bilderetning som viser bildene stående eller liggende

Grønn design
• Slå skjermen av og på automatisk på forhåndsinnstilte tidspunkter

Elegant kurvedesign kompletterer bildene dine
• Elegant glanset finish og flott berøringsutførelse



 Skjerm med høy pikseltetthet
Skjermen er av beste kvalitet og har høy 
pikseltetthet. Den viser de beste bildene dine 
med den samme virkelighetsnære 
detaljrikdommen og de samme levende fargene 
som utskrifter av høy kvalitet.

imagen-teknologi
imagen er en Philips-bildeforbedringsteknologi 
som automatisk analyserer bildene for å 
korrigere fargen og justere for optimal 
kontrast: imagen skiller farger for å unngå 
"crosstalk", justerer lysstyrkefordeling for å 
oppnå stor visuell kontrast og korrigerer 
gamma for fargenøyaktighet.

4:3 – perfekt rammeformat
Philips' digitale fotoramme sørger for at 
bildene dine vises i størrelsesforholdet 4:3, og 

gir dermed den best mulige 
visningsopplevelsen.

RadiantColor
RadiantColor er en eksklusiv Philips-teknologi 
som brukes for å vise små bilder i det optimale 
forholdet 4:3 ved å forlenge fargen på kantene 
på et bilde som er mindre enn full skjerm. 
Dette eliminerer svarte striper og forvrenging 
av sideforhold.

Montasjeeffekt med flere bilder
Dette er en lysbildevisningseffekt som viser en 
bildemontasje med et automatisk og tilfeldig 
utvalg av bilder, og dermed unngår du 
skjemmende kanter som ellers kan oppstå ved 
visning av bilder som er mindre enn 
skjermstørrelsen.

Vise bilder med USB-flash
USB-kontakt for rask visning og deling av bilder 
som er lagret på en USB-flashstasjon.

SmartPower
PhotoFrame slår seg av og på til de 
tidspunktene du velger ved hjelp av en timer. 
Dette reduserer energiforbruket og gjør 
bruken mer miljøvennlig. Du sparer opptil en 
tredel av PhotoFrames energikostnader.

Automatisk retning
Den automatiske gjenkjenningen av stående/
liggende bilder bruker en sensor som 
gjenkjenner retningen i PhotoFrame og viser 
hvert bilde på riktig måte.
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Bilde/skjerm
• Visningsvinkel: @ C/R > 10, 130º (H) / 110º (V)
• Levetid, ved 50 % lysstyrke: 20 000 t
• Sideforhold: 4:3
• Lysstyrke: 250 cd/m²
• Paneloppløsning: 800 x 600
• Kontrastforhold (typisk): 300:1

Tilkoblingsmuligheter
• USB: USB 2.0-vert, USB 2.0-slave

Lagringsmedium
• USB: USB-flashstasjon
• Minnekorttyper: Compact Flash type I, Secure 

Digital (SD), Secure Digital (SDHC), 
Multimediekort, xD-kort, Memory Stick, Memory 
Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro 
Duo

Anvendelighet
• Kortleser: Innebygd (2x)
• Bildeformat som støttes: JPEG-bilder, JPEG-filer på 

opptil 10 MB, Inntil 20 megapiksler
• Plassering: Automatisk bilderetning, Liggende, 

Stående
• Knapper og kontroller: Tre knapper, 4-veis 

navigasjonstast med enter
• Avspillingsmodus: Bla gjennom med full skjerm, 

Lysbildefremvisning, Bla gjennom med 
miniatyrbilder

• Fotoredigering: Kopier, Slett, Snu, Zoom og 
beskjæring

• Bildeeffekter: Svart-hvitt, Rammer, Sepia, Strålende 
farge

• Innstilling for lysbildefremvisning: Vilkårlig, 
Sekvensiell, Overgangseffekt

• Skjermbakgrunn: Svart, Hvit, Grå, Automatisk 
tilpasning

• Oppsettsfunksjon: Lysstyrkejustering, Språk, 
Status, Auto av/på, Pipetone av/på, Angi klokkeslett 
og dato, Aktiver/deaktiver klokkevisning, Alarm

• Systemstatus: Fastvareversjon, Resterende minne

• Status for tilkoblede medier: Tilkoblede medier, 
Resterende minne

• Plug & Play-kompatibilitet: Windows Vista, 
Windows 2000/XP eller senere, Mac OS X

• Juridiske godkjenninger: BSMI, C-Tick, CCC, CE, 
FCC, GOST, PSB, Sveits, UL/cUL

• Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Spansk, Tysk, 
Fransk, Italiensk, Nederlandsk, Dansk, Russisk, 
Forenklet kinesisk, Japansk

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: AC/DC-adapter, USB-kabel, 

Stativ, Hurtigstartveiledning, Bruksanvisning

Mål
• Mål for apparat med stativ (B x H x D): 

244,6 x 167,4 x 121,1 mm
• Vekt: 0,494 kg
• Temperaturområde (drift): 0 °C til 40 °C
• Temperaturområde (lagring): -20 °C til 70 °C

Effekt
• Effektforbruk: 6,3 W
• Effektmodus som støttes: Strømdrevet

Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 29,3 x 27,9 x 8,5 cm
• Nettovekt: 0,878 kg
• Bruttovekt: 1,137 kg
• Taravekt: 0,259 kg
• EAN: 87 12581 41225 8
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Kartong

Ytre eske
• Yttereske (L x B x H): 31,2 x 29,6 x 20,2 cm
• Nettovekt: 1,756 kg
• Bruttovekt: 2,813 kg
• Taravekt: 1,057 kg
• GTIN: 1 87 12581 41225 5
• Antall emballasjer: 2
•
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