
 

Philips
PhotoFrame

8 tuuman LCD
4:3 kuvasuhde

8FF3WMI
Esittele muistosi langattomasti

Kuinka monta digitaalista valokuvaa tietokoneessasi piileskelee? Arvaamme, että monta! 
Philipsin Wireless Digital PhotoFrame™ -kehyksellä voit nauttia tietokoneesi koko 
kuvakokoelmasta - joko langattomana suoratoistotilassa tai siirtotilassa.

Nauti koko kuvakokoelmasta langattomasti
• Suoratoista ja näytä kaikki tietokoneessa olevat kuvat langattomasti
• Siirrä kuvia langattomasti helpolla Vedä ja pudota -ohjelmalla

Helppokäyttöinen ja todella kätevä
• PhotoFramen langattoman yhteyden asennus kahdella napsautuksella
• Kuvan automaattinen suuntaus pysty- ja vaakasuunnassa
• Iloa kollaaseista: näytä useita kuvia yhdessä näkymässä
• Energiaa säästävä automaattinen himmennys ympäristön valoisuuden mukaan

Tulostuslaatuisten kuvien huippulaatuinen näyttö
• imagen Pro luo terävämmät ja eloisammat värit
• Lisää uutta hehkua vanhoihin muistoihin RadiantColorilla
• Kuvasuhde 4:3 takaa täydellisen ja vääristymättömän näytön
 



 WPS (Wi-Fi Protected Setup)
WPS on helpoin tapa ja turvallisin tapa asentaa 
langaton yhteys langattoman PhotoFrame-
kehyksen ja reitittimen välille. Paina 
langattoman reitittimen sekä 
PhotoFrame.kehyksen WPS-painikkeita, ja 
asennus on valmis.

Wireless Photo Streaming
Kun PhotoFrame-kehys tukee langatonta 
kuvien suoratoistoa, itse kehykseen ei tarvitse 
tallentaa montaa kuvaa. Sen sijaan kaikki 
tietokoneessa olevat kuvat tai suosikkikuvasi 
Internetistä suoratoistetaan langattomasti 
PhotoFrame-kehyksessä. Voit selata kuvia 
helposti PhotoFramessa, eikä kehyksen 
tallennuskapasiteetti ole enää ongelma.

PhotoFrame Manager - langaton
PhotoFrame Manager - langaton on 
kuvienhallintaohjelma, jolla voit näyttää, hallita 
ja järjestellä albumeja ja kuvia. PhotoFrame 
Manager toimii Windows XP- ja Windows 
Vista- sekä Mac OS X -käyttöjärjestelmissä ja 

on iPhoto-ohjelmistoyhteensopiva. Ohjelmalla 
siirrät myös kuvat langattomasti langattomaan 
PhotoFrame-kehykseen helposti vetämällä ja 
pudottamalla.

imagen Pro
Ainutlaatuinen Philips imagen -
kuvanparannustekniikka analysoi valokuvat 
automaattisesti, korjaa niiden värit ja säätää 
kontrastin sopivaksi. imagen Pro on vielä 
kehittyneempi kuvanparannustekniikka, jossa 
yhdistyvät kolme älykkäintä imagen-elementtiä: 
värien tarkkuus, syvyys ja kontrasti. Näiden 
lisäksi imagen Pro parantaa ihon värisävyä, 
terävöittää kuvat ja takaa värinättömän 
katselukuvan, mikä on still-kuvissa erittäin 
tärkeää.

Automaattinen suuntaus
Automaattinen vaaka-/pystysuuntaus 
tunnistimella, joka havaitsee PhotoFrame-
laitteen asennon ja näyttää kuvat oikeinpäin.

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.

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.

Smart Power Pro
Smart Power Pro on anturi, joka kytkee 
kuvakehyksen virran päälle ja pois 
tunnistamalla ympäristön valaistusolosuhteet ja 
vähentää siten energiankulutusta. Tämä säästää 
luontoa ja alentaa kuvakehyksen kuluttamaa 
energiamäärää kolmanneksella. Ja kaikki tämä 
automaattisesti!
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Kuva/näyttö
• Katselukulma: ,C/R &gt; 10, 130º (V) / 110º (P)
• Käyttöikä, kun kirkkaus 50 %: 20 000 t
• Kirkkaus: 250 cd/m²
• Kuvasuhde: 4:3
• Näytön resoluutio: 800 x 600
• Kontrastisuhde (tyypillinen): 300:1

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

Tallennusvälineet
• Sisäinen muistikapasiteetti: 512 Mt (2 000 kuvaa)
• Tuetut muistikorttityypit: Compact Flash Type I, 

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

• USB: USB Flash -asema

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

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

Maisema, Muotokuva
• Painikkeet ja ohjaustoiminnot: 3 painiketta, 4-

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

Pikkukuvien selaus
• Albumin hallinta: Luo, Poista, Muokkaa, Nimeä 

uudelleen
• Photo Edit: Kopioi, Poista, Kierto
• Kuvatehosteet: seepia, Eloisa väri
• Kuvaesitysasetus: Satunnainen, Peräkkäinen, 

Siirtymistehoste, Kooste (useita kuvia)
• Asetusten määritystoiminto: Kirkkauden säätö, 

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

• Järjestelmän tila: Laiteohjelmistoversio, Muistia 
jäljellä

• Liitetyn tallennusvälineen tila: Liitetty 

tallennusväline, Muistia jäljellä
• Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE, GOST, 

Sveitsi, UL/cUL
• Muut käyttömukavuusominaisuudet: Yhteensopiva 

Kensington-lukon kanssa
• Näyttökielet: englanti, espanja, saksa, ranska, italia, 

hollanti, tanska, portugali, venäjä
• Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Mac Os X, Wi-Fi 

802.11 b/g -verkko, Windows Vista, Microsoft 
Windows XP, jossa Wi-Fi

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite, USB-

johto, Jalusta, Pikaopas, CD-ROM sekä ohjelmisto 
ja käyttöopas

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

222,6 x 182,2 x 33,2 mm
• Paino: 0,34 kg
• Käyttölämpötila: 0 °C - 40 °C
• Varastointilämpötila: -10 - 60 °C

Virta
• Virtalähde: 100–240 VAC, 50/60 Hz
• Virtalähde: Lähtö 9 V, 2 A
• Virrankulutus: (Järjestelmä käytössä) 5,09 W

Pakkauksen mitat
• EAN: 87 12581 41241 8
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Pahvi
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 

27,8 x 22,9 x 10 7 cm
• Nettopaino: 0,883 kg
• Kokonaispaino: 1,429 kg
• Taara: 0,546 kg

Ulompi pakkaus
• GTIN: 1 87 12581 41241 5
• Kuluttajapakkausten määrä: 2
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 29,9 x 24,8 x 24,8 cm
• Nettopaino: 1,766 kg
• Kokonaispaino: 3,39 kg
• Taara: 1,624 kg
•
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