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Прост
• USB
• Рабо
• Авто
та история
ови снимки се крият в компютъра ви? Вижте, споделете, подредете и 

мените си с вашия фото дисплей Philips PhotoFrame™ – най-лесният начин 

 своите цифрови снимки с поразително качество - без компютър.

окачествен дисплей за изображения с качество като за печат
ка плътност на пикселите за най-рязко и детайлно изображение на фотографии

азване с всички отчетливи цветове на професионално отпечатаните снимки

зен дизайн в допълнение към снимките ви
щни материали и покритие придават допълнителна стойност на вашите снимки
матична ориентация на снимките в портретен или пейзажен режим

 разглеждане и подреждане на цифровите ви фотографии
роизвеждайте слайдшоу, единични снимки и миниатюри или показвайте часовника
леждане и подреждане на снимки в карти с памет или във вътрешната памет
авайте албуми, слайдшоу и подреждайте цифровите си фотографии
ртане, мащабиране, отрязване, маскиране и добавяне на ефекти към фотографиите

о и интуитивно обслужване и значителни удобства
 връзка за лесно прехвърляне на снимки от компютъра ви
тят от мрежата или захранвани безжично с акумулаторна батерия
матично включване и изключване на дисплея в зададени часове
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Картина/дисплей
• Ефективна видима площ: 169,6 x 111,7 мм
• Разделителна способност: 800 x 480 пиксела 

(видима площ 680 x 480)
• Зрителен ъгъл: при C/R > 10, 120є (хор.) / 110є 

(верт.)
• Живот, до 50% яркост: 20 000 ч
• Яркост: 300 cd/m²

Възможности за свързване
• USB: Към компютър

Носители за съхранение на данни
• Типове карти с памет: Compact Flash type I, 

Memory Stick, Memory Stick Pro, Карта 
Multimedia Card, Secure Digital, xD карта

• Капацитет на вградената памет: 110 до 150 
снимки

Удобство
• Четец на карти: Вграден (2x)
• Поддържан формат на фотографии: JPEG 

снимка (in DCF структура), До 12 мегапиксела
• Поддържа разполагане: Пейзажно, Портретно, 

Автоматична ориентация на снимката
• Бутони и регулатори: 2 бутона, 5-позиционен 

мини джойстик
• Режим възпроизвеждане: Преглед в цял екран, 

Слайдшоу, Преглед като миниатюри
• Подреждане на албуми: Създаване, Изтриване, 

Редактиране, Преименуване
• Фото ретуш: Копиране, Изтриване, Завъртане, 

Изрязване, Преместване
• Фотоефекти: Черно-бяло, Рамки, сепия
• Подреждане в слайдшоу: Създай слайдшоу, 

Изтрий слайдшоу, Преименувай слайдшоу
• Настройки за слайдшоу: Колаж (една картина), 

В случаен ред, В последователност, Ефект при 
преход

• Цвят на фона на екрана: Черен, бял, Сиво
• Функция за настройка: Регулиране на яркостта, 

Език, Състояние, Автоматично вкл./изкл. в ден 
от седмицата / в уикенда, Звуков сигнал вкл./
изкл., Сверяване на час и дата, Часовник на 
дисплея вкл./изкл., Напомняне за събития с 

функция "дрямка", Източник на снимки
• Състояние на системата: Ниво на батерията, 

Версия на фърмуера, Източник на 
електрозахранване, Оставаща памет

• Състояние на свързания носител: Свързан 
носител, Оставаща памет

• Езици на екранното меню: Английски, 
Френски, Немски, Италиански, Японски, Руски, 
Опростен китайски, Испански

• Съвместимост с Plug & Play: Windows 2000/XP 
или по-нова

• Одобрения от регулаторните органи: BSMI, C-
Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI

• Регулируема стойка: Въртящ се, С регулируем 
наклон

• За монтиране на стена/таван: Готов за стенен 
монтаж

• Други удобства: Съвместим със заключване 
"Кенсингтън"

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: AC-DC адаптер, 

Ръководство за бързо инсталиране, Стойка, 
USB кабел, Комплект за стенен монтаж

• Допълнителни аксесоари: Сменяеми рамки

Размери
• Габарити на апарата със стойката (Ш x В x Д): 

260 x 199 x 108 мм
• Тегло: 0,97 кг
• Температурен диапазон (работен): 0°C до 

45°C
• Температурен диапазон (съхранение): от -20°C 

до 60°C

Мощност
• Потребявана мощност: (Включена система и 

зареждане на батерията) 12 W
• Време на работа на батерии: 1* ч
• Светодиоден индикатор за батерии: 

Зареждане - мигане
• Светодиоден индикатор на захранването: 

Включено - синьо
• Поддържан режим на захранване: Захранване 

от мрежата, Захранване от батерии
•
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