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 digitale bilder er stuet bort på PCen din? Se, del, organiser og gjenopplev 

d Philips PhotoFrame™ – den enkleste måten å vise de digitale bildene dine 

astisk kvalitet – uten PC.

 med topp kvalitet for bilder med utskriftskvalitet
 pikseltetthet som gir en klar og detaljert bildevisning
ke klare farger som profesjonelle fotoutskrifter

riøs design for å fremheve bildene
kte materialer og utførelse gir merverdi til bildene

 mellom fire rammer som passer til interiøret og din personlige smak

 behandle de digitale bildene dine på en enkel måte
 av lysbildefremvisninger, enkeltbilder, miniatyrbilder eller vis klokke
g behandle bilder på minnekort og internminne
rett album og bildeserievisninger og behandle bildene
r, zoom, beskjær, masker og legg til effekter på bildene dine

 intuitiv bruk og stor anvendelighet
-tilkobling for enkel nedlasting av bilder fra PCen
es med strøm eller trådløst med oppladbart batteri
kjermen av og på automatisk på forhåndsinnstilte tidspunkter
 

Philips
PhotoFrame

9" LCD-skjerm
8" visningsområde
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Bilde/skjerm
• Effektivt visningsområde: 169,6 x 111,7 mm
• Oppløsning: 800 x 480 piksler (visningsområde 

680 x 480)
• Visningsvinkel: @ C/R > 10, 120º (H) / 110º (V)
• Levetid, ved 50 % lysstyrke: 20 000 t
• Lysstyrke: 300 cd/m²

Tilkoblingsmuligheter
• USB: Til PC

Lagringsmedium
• Minnekorttyper: Compact Flash type I, Secure 

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

• Innebygd minnekapasitet: 110 til 150 bilder

Anvendelighet
• Kortleser: Innebygd (2x)
• Bildeformat som støttes: JPEG-bilde (i DCF-

struktur), Opptil 12 megapiksler
• Plassering som støttes: Automatisk bilderetning, 

Liggende, Stående
• Knapper og kontroller: 5-veis mini-joystick, 2 

knapper
• Avspillingsmodus: Bla gjennom med full skjerm, 

Lysbildefremvisning, Bla gjennom med 
miniatyrbilder

• Albumbehandling: Lag, Slett, Rediger, Gi nytt navn
• Fotoredigering: Kopier, Slett, Snu, Beskjær, Flytt
• Bildeeffekter: Svart-hvitt, Rammer, Sepia
• Lysbildefremvisning: Lag lysbildefremvisning, Slett 

lysbildefremvisning, Gi nytt navn til 
lysbildefremvisning

• Innstilling for lysbildefremvisning: Vilkårlig, 
Sekvensiell, Overgangseffekt, Montasje 
(enkeltbilde)

• Skjermbakgrunn: Svart, Hvit, Grå
• Oppsettsfunksjon: Lysstyrkejustering, Språk, 

Status, Påminnelse for begivenheter med snooze, 
Automatisk av/på på ukedager / i helgen, Pipetone 

av/på, Angi klokkeslett og dato, Aktiver/deaktiver 
klokkevisning, Fotokilde

• Systemstatus: Fastvareversjon, Strømkilde, 
Resterende minne, Batterinivå

• Status for tilkoblede medier: Tilkoblede medier, 
Resterende minne

• Plug & Play-kompatibilitet: Windows 2000/XP 
eller senere

• Juridiske godkjenninger: BSMI, C-Tick, CCC, CE, 
FCC, GOST, PSB, UL, VCCI

• Justerbart stativ: Roterende, Justerbar 
vippefunksjon

• Kan monteres på vegg / takfeste: Klar for 
veggmontering

• Andre praktiske funksjoner: Kompatibel med 
Kensington-lås

• Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Spansk, Tysk, 
Fransk, Italiensk, Russian, Simplified Chinese, 
Japansk

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

Stativ, 4 rammer som kan byttes ut, 
Hurtigstartveiledning, Veggmonteringssett, 
Bruksanvisning

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

260 x 199 x 108 mm
• Vekt: 1,05 kg
• Temperaturområde (drift): 0 °C til 45 °C
• Temperaturområde (lagring): -20°C to 60°C

Kraft
• Effektforbruk: (Anlegget er på og batteriet lader) 

12 W
• Driftstid på batteri: 1* t
• LED-batteriindikator: Lader – blinkende
• LED-indikator for strøm: Bruk – blå
• Effektmodus som støttes: Strømdrevet, 

Batteridrevet
•
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