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Az emlékképek vezeték 

nélküli megosztása
Hány digitális fényképezőgép lapul PC/Mac rendszerű számítógépén? A Philips vezeték 
nélküli digitális PhotoFrame™ funkciója lehetővé teszi a teljes választék kihasználását a 
számítógépen, vezeték nélküli streaming vagy átvitel módban.

A teljes fényképtár vezeték nélküli élvezete
• A számítógépen tárolt fényképek vezeték nélküli továbbítása és megjelenítése
• Fényképek vezeték nélküli átvitele egy "drag and drop" szoftverrel

Egyszerű, intuitív működtetés, és nagyszerű kényelem
• Két kattintással beállíthatja a PhotoFrame vezeték nélküli csatlakozását
• A fénykép automatikus tájolása fekvő vagy álló módhoz
• Szórakoztató kollázsok – több fotó megjelenítése egy nézetben
• Energiatakarékos automatikus elhalványítás a környezeti megvilágításnak megfelelően

Csúcsminőségű kijelző a kiváló képekhez
• imagen Pro technológia az élesebb és élénk színekért
• Állítsa új fénybe a régi emlékeit a RadiantColor technológiával
• 4:3-as képméretarány az optimális, torzításmentes megjelenítéshez
 



 Wi-Fi Protected Setup (WPS)
A legegyszerűbb megoldás a PhotoFrame és a 
vezeték nélküli router csatlakoztatására a Wi-
Fi Protected Setup. Nyomja meg a router, majd 
a PhotoFrame WPS gombját, és a rendszer 
máris feláll.

Vezeték nélküli fotó-streaming
A PhotoFrame megoldás támogatja a vezeték 
nélküli fényképtovábbítást, így nem kell annyit 
képet tárolnia az alkalmazásban. Az otthoni 
számítógépen tárolt fényképek vagy kedvenc 
internetes képei vezeték nélkül lejátszhatók a 
PhotoFrame segítségével. Kereshet is köztük a 
PhotoFrame alkalmazásban anélkül, hogy 
leterhelné annak véges tárhelyét.

PhotoFrame Manager – vezeték nélküli 
megoldás
A PhotoFrame Manager vezeték nélküli 
fényképkezelő szoftverrel megtekintheti, 
kezelheti és rendezheti az albumokat és 
fényképeket. A PhotoFrame Manager 

Windows XP és Windows Vista, valamint Mac 
OS X rendszerben fut, továbbá kompatibilis az 
iPhoto szoftverrel. A program vezeték nélküli 
átvitelt tesz lehetővé a PhotoFrame helyre: 
csak húzza át a képeket, és kész.

imagen Pro
Az egyedülálló Philips imagen képjavító 
technológia automatikusan elemzi a képeket, 
javítja a színeket és beállítja az optimális 
kontrasztot. A továbbfejlesztett imagen Pro a 
nagyobb színhűség, színmélység és az 
intelligens kontraszt érdekében az imagen 3 
alapvető elemeit tartalmazza. Ezen felül az 
imagen Pro javított bőrszínt, élesebb képet és 
a fényképeknél nagyon fontos villódzásmentes 
élményt kínál.

Automatikus tájolás
Az automatikus fekvő/álló mód felismerése 
speciális érzékelővel történik, mely érzékeli a 
PhotoFrame állását, és minden fényképet az 
ennek megfelelő módon jelenít meg.

Kollázs több fényképből
A diabemutató során alkalmazható effektussal 
több különböző fénykép jeleníthető meg 
automatikusan, véletlenszerűen összeállítva. 
Így kiküszöbölhető a képernyőméretnél kisebb 
fotók körüli szegély zavaró látványa.

RadiantColor
A RadiantColor a Philips exkluzív 
technológiája, mely optimális 4:3 
képformátumban jeleníti meg a kisebb méretű 
képeket; ehhez kiterjeszti a nem teljes 
képernyő méretű képek szélének színét a 
képernyő oldaláig; így megszünteti a fekete 
sávokat és a képaránytorzítást.

Smart Power Pro
A Smart Power Pro érzékelő az 
energiafogyasztás csökkentésének érdekében a 
környezeti megvilágítást érzékelve kapcsolja 
be, illetve ki a PhotoFrame keretet. Ezzel a 
PhotoFrame fogyasztásának akár egyharmadát 
megtakaríthatja, és mindezt automatikusan!
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Kép/Kijelző
• megtekintési szögtartomány: C/R > 10 mellett, 

130º (H) / 110º (V)
• Élettartam, 50% fényerőig: 20000 óra
• Fényesség: 250 cd/m²
• Képméretarány: 4:3
• Panel felbontás: 800 x 600
• Kontrasztarány (tipikus): 300:1

Csatlakoztathatóság
• USB: USB 2.0 gazdaport, USB 2.0 (szolga)

Médiatárolás
• Beépített memória kapacitása:: 512 MB (2000 

fényképhez)
• Memóriakártya-típusok: I-es típusú Compact Flash, 

Secure Digital (SD), Secure Digital kártya (SDHC), 
Multimédia kártya, xD kártya, Memory Stick, 
Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory 
Stick Pro Duo

• USB: USB flash meghajtó

Kényelem
• Kártyaolvasó: Beépített (2x)
• Támogatott fényképformátum: JPEG-fénykép, 

Legfeljebb 10 MB-os JPEG-fájlok, 20 megapixelig
• Támogatott elhelyezés: Fénykép automatikus 

tájolása, Fekvő, Álló
• Gombok és vezérlőelemek: 3 gomb, Négyutas 

navigációs gomb és enter
• Lejátszási mód: Teljes képernyős böngészés, 

Diavetítés, Indexkép-böngészés
• Albumkezelés: Létrehozás, Törlés, Szerkesztés, 

Átnevezés
• Fényképszerkesztés: Másolás, Törlés, Forgatás
• Fényképeffektek: Szépia, RadiantColor
• Diabemutató beállításai: Véletlenszerű, Sorozatos, 

Átmeneti hatás, Kollázs (több képből)
• Beállítás funkció: Fényerőbeállítás, Nyelv, 

Diavetítés, Állapot, Automatikus be/ki, Be/ki 
hangjelzés, Idő és dátum beállítása, Órakijelző 
engedélyezése/tiltása, Fényképforrás

• Rendszer állapota: Készülékszoftver-verzió, Szabad 
memória

• Csatlakoztatott hordozók állapota: 
Csatlakoztatott adathordozó, Szabad memória

• Előírt jóváhagyások: CE, GOST, Svájc, UL/cUL
• Egyéb kényelmi felszerelések: Kensington-zár 

kompatibilitás
• Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, spanyol, 

német, francia, olasz, holland, dán, portugál, orosz
• Kompatibilis rendszerek: Mac Os X, Wi-Fi 802.11 

b/g hálózat, Windows Vista, Windows XP, Wi-Fi 
kapcsolattal

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: AC/DC adapter, USB-kábel, 

állvány, Rövid üzembe helyezési útmutató, CD-
ROM szoftverrel + kézikönyv

Méretek
• A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 

222,6 x 182,2 x 33,2 mm
• Tömeg: 0,34 kg
• Hőmérséklettartomány (üzem): 0–40 °C
• Hőmérséklettartomány (tárolás): -10 °C-tól 60 °C-

ig

Tápkapcsoló
• Áramellátás: 100-240 V AC, 50/60 Hz
• Áramforrás: 9 V-os DC kimenet, 2 A
• Áramfogyasztás: (működő rendszernél) 5,09 W

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

27,8 x 22,9 x 10,7 cm
• Nettó tömeg: 0,883 kg
• Bruttó tömeg: 1,429 kg
• Önsúly: 0,546 kg
• EAN: 87 12581 41241 8
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton

Külső kartondoboz
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

29,9 x 24,8 x 24,8 cm
• Nettó tömeg: 1,766 kg
• Bruttó tömeg: 3,39 kg
• Önsúly: 1,624 kg
• GTIN: 1 87 12581 41241 5
• Fogyasztói csomagolások száma: 2
•

8FF3WMI/00

Műszaki adatok
PhotoFrame
8"-es LCD 4:3-as oldalarány 

http://www.philips.com

