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a digitaalista kuvaa tietokoneessasi on piilossa? Philipsin PhotoFrame™-

siosta voit katsella, jakaa ja kokea muistosi uudelleen. Tämä on helpoin tapa 

gikuvia ilman tietokonetta.

tuslaatuisten kuvien huippulaatuinen näyttö
i pikselimäärä takaa terävän ja yksityiskohtaisen valokuvanäytön
tä kaikki värit kuten valokuvaamossa teetetyissä valokuvissa

muotoilu täydentää kuviasi
puluokan materiaalit ja viimeistely lisäävät kuviesi arvoa
ä vaihdettavaa kehystä sisutuksen ja oman maun mukaan

stele ja hallitse digikuviasi helposti
ta dioja, yksittäisiä valokuvia, pienoiskuvia tai näytä kello
astele ja hallitse kuvia muistikorteilta ja sisäisestä muistista
albumeita ja kuvaesityksiä ja hallitse kuvia
nä, zoomaa, leikkaa ja peitä kuvia ja lisää niihin tehosteita

okäyttöinen ja todella kätevä
-liitännän avulla lataat kuvat kätevästi tietokoneesta
 käyttää laitetta verkkovirralla tai langattomasti ladattavan akun avulla
tön automaattinen käynnistys ja sammutus määritettyinä aikoina
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Kuva/näyttö
• Tehollinen katselualue: 169,6 x 111,7 mm
• Resoluutio: 800 x 480 pikseliä (katselualue 680 x 

480)
• Katselukulma: @ C/R > 10, 120º (V) / 110º (P)
• Käyttöikä, kun kirkkaus 50 %: 20 000 t
• Kirkkaus: 300 cd/m²

Liitännät
• USB: Tietokoneelle

Tallennusvälineet
• Tuetut muistikorttityypit: Compact Flash Type I, 

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

• Sisäinen muistikapasiteetti: 110 - 150 valokuvaa

Käytön mukavuus
• Kortinlukija: Kiinteä (2x)
• Tuetut valokuvamuodot: JPEG-valokuvat (DCF-

muodossa), jopa 12 megapikseliä
• Tuettu sijoitus: Automaattinen valokuvan suunta, 

Maisema, Muotokuva
• Painikkeet ja ohjaustoiminnot: 5-suuntainen mini-

sauvaohjain, 2 painiketta
• Toistotila: Koko näytön selaus, Kuvaesitys, 

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

uudelleen
• Photo Edit: Kopioi, Poista, Kierto, Rajaa, Siirrä
• Kuvatehosteet: Mustavalkoinen, Kehykset, seepia
• Kuvaesityksen hallinta: Luo diaesitys, Poista 

diaesitys, Nimeä diaesitys uudelleen
• Kuvaesitysasetus: Satunnainen, Peräkkäinen, 

Siirtymistehoste, Kooste (yksi kuva)
• Näytön tausta: Musta, valkoinen, Harmaa
• Asetusten määritystoiminto: Kirkkauden säätö, 

Kieli, Tila, Tapahtumamuistutus ja torkkuhälytys, 
Automaattikäynnistys/-katkaisu työpäivinä/

viikonloppuna, Äänimerkki käyttöön / pois 
käytöstä, Aseta aika ja päiväys, Kellon näytön 
ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä, 
Valokuvan lähde

• Järjestelmän tila: Laiteohjelmistoversio, 
Virtalähde, Muistia jäljellä, Virtataso

• Liitetyn tallennusvälineen tila: Liitetty 
tallennusväline, Muistia jäljellä

• Plug & Play -yhteensopiva: Windows 2000/XP tai 
uudempi

• Säännöstenmukaiset hyväksynnät: BSMI, C-Tick, 
CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI

• Säädettävä jalusta: Kääntyvä, Säädettävä kallistus
• Seinä- tai kattokiinnitys: Seinäkiinnitys valmiina
• Muut käyttömukavuusominaisuudet: 

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

venäjä, kiina (yksinkertaistettu), Japanilainen

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite, USB-

johto, Jalusta, 4 vaihdettavaa kehystä, Pikaopas, 
Seinäkiinnityssarja, Käyttöopas

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

260 x 199 x 108 mm
• Paino: 1,05 kg
• Käyttölämpötila: 0°C - 45°C
• Varastointilämpötila: -20°C - +60°C

Virta
• Virrankulutus: (Järjestelmä käytössä, akku 

latautuu) 12 W
• Käyttöaika akkuvirralla: 1* t
• Pariston tilan merkkivalo: Lataus - vilkkuu
• Virranilmaisin: Toiminta, sininen
• Tuetut virtatilat: Verkkovirtakäyttöinen, 

Paristokäyttöinen
•

PhotoFrame
9 tuuman nestekidenäyttö 8 tuuman katselualue 

Tekniset tiedot

Julkaisupäivä 2009-01-22

Versio: 4.1.14

12 NC: 8670 000 26452
EAN: 87 12581 30896 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n 
tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com
9FF2M

Tärkeim

Suuri pik
Markkinoid
suosikkivalo
vastaavat la

Upeat, el
Täysvärinäy
värit ovat k
kaikki ne vä
paperikuvis

Tasokas m
Erittäin tyyl
kuten vank
viimeistely. 
hienostunee
PhotoFrame

Vaihdetta
Valikoima v
kiinni Photo
kodin tai to

Useita ka
Joustavien n
pienoiskuva
helposti, tai

Memory-
Memory-Ca
muistikortin
muistikortill
muokkaam
tietokonetta

Smart-alb
Smart-albu
määrittää j

Ohjattu P
Ohjattu Pho
ominaisuus
näkymän, l
mustavalko
laitteessa.

Kätevä U
Sisäänraken
ja ladata he
tietokonees

Toimii ki
Voit käyttää
verkkovirra
avulla.

SmartPo
Ajastin käyn
aikaan, mik
eduksi ja al

* Akun toimin
tyyppi.
4/00

mät om

selimäärä
en parhaas
kuviesi yksi
adukkaita 

oisat väri
tössä näet 
irkkaat ja lu
rit, joita käy
sa.

uotoilu 
ikäs muotoi
ka jalusta, t
Laite kertoo
sta mausta
-laitteessa 

vat kehy
aihdettavia
Frame-laitte
imiston sisu

tselutiloj
äyttötilojen
tilassa yksi 
 luoda diae

Card Man
rd Manage
lukijasta ja 
a olevien ku
iseen, säilyt
.

umi
min avulla v
a säätää ku

hotoEffe
toEffect-toi

, joka vaihta
eikkaa kuva
isesta ruske

SB-liitänt
netun USB
lposti ja no
ta.

int. akulla
 PhotoFram

lla tai langa

wer
nistää ja sa
ä vähentää
entaa sähk

ta-aikaan vaik
 näytössä
sa suuren pikselimäärän näytössä 
tyiskohdat ja värien eloisuus 
paperikuvia.

t
valokuvien parhaat puolet. Kuvien 
onnolliset, koska näyttö toistaa 
tetään valokuvaamossa tehdyissä 

ja materiaalit
lu ja huippuluokan materiaalit, 
yylikäs kehys ja yksityiskohtainen 
kin laadukkuudesta ja 
 ja antaa viimeisen silauksen 
näytettäville kuville.

kset
 kehyksiä, jotka voit napsauttaa 
eseesi omien mieltymystesi ja 
stuksen mukaan.

a
 ansiosta voit katsella valokuviasi 
kerrallaan ja etsiä niitä nopeasti ja 
sityksen suosikkikuvistasi.

ager
r koostuu kahdesta kiinteästä 
ohjelmistosta, joka on suunniteltu 
vien vaivattomaan näyttämiseen, 

tämiseen ja järjestämiseen - ilman 

oit luoda ja hallita albumeita sekä 
vaesitysten siirtymistehosteita.

ct-toiminto
minto on helppokäyttöinen 
a kuvan suunnan, suurentaa 
a ja säätää kuvan värisävyjä 
asävyyn suoraan PhotoFrame-

ä
-liittimen ansiosta kuvia voi lukea 
peasti kamerasta tai 

 tai verkkovirralla
e -laitettasi halutessasi joko 

ttomasti kiinteän ladattavan akun 

mmuttaa kuvakehyksen valittuun 
 energiankulutusta ympäristömme 
önkulutusta kolmanneksella.

uttavat lämpötila, kirkkaustaso ja käytön 
inaisuud
et

http://www.philips.com

