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κές φωτογραφίες βρίσκονται στον υπολογιστή σας; ∆είτε, µοιραστείτε, 

αι ξαναζήστε τις αναµνήσεις σας µε το Philips PhotoFrame™, τον ευκολότερο 

λής ψηφιακών φωτογραφιών µε εκπληκτική ποιότητα - χωρίς PC.

 ύψιστης ποιότητας για εικόνες εκτυπωτικής ευκρίνειας
λή πυκνότητα pixel για ευκρινή και πιο λεπτοµερή εµφάνιση φωτογραφίας
βολή µε όλα τα έντονα χρώµατα των επαγγελµατικά εκτυπωµένων φωτογραφιών

ελής σχεδιασµός για να ταιριάζει µε τις φωτογραφίες σας
ρετικά υλικά και φινίρισµα δίνουν αξία στις φωτογραφίες σας
µατος προσανατολισµός φωτογραφιών για κάθετη ή οριζόντια προβολή

η εµφάνιση και διαχείριση των ψηφιακών φωτογραφιών σας
παραγωγή slideshow, µίας φωτογραφίας, µικρογραφιών ή εµφάνιση ρολογιού
βολή και διαχείριση φωτογραφιών στις κάρτες µνήµης ή την εσωτερική µνήµη
ιουργήστε άλµπουµ και slideshow και διαχειριστείτε τις φωτογραφίες σας.
ιστροφή, ζουµ, περικοπή, mask και προσθήκη εφέ στις φωτογραφίες σας

διαισθητική λειτουργία και εξαιρετική άνεση
δοχή σύνδεσης USB για εύκολη λήψη φωτογραφιών από το PC
ουργία µε τροφοδοσία εναλλ ρεύµατος ή ασύρµατα µε επαν/ζόµενη µπαταρία
µατο on/off της οθόνης σε προκαθορισµένους χρόνους
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Εικόνα/Οθόνη
• Πραγµατική περιοχή προβολής: 169,6 x 111,7 χιλ.
• Ανάλυση: 800 x 480 pixel (περιοχή προβολής 680 

x 480)
• Γωνία προβολής: @ C/R > 10, 120  (H) / 110  

(V)
• ∆ιάρκεια ζωής, µε 50% φωτεινότητα: 20000 ώρ.
• Φωτεινότητα: 300 cd/m²

Συνδεσιµότητα
• USB: Προς υπολογιστή

Μέσα αποθήκευσης
• Τύποι κάρτας µνήµης: Compact Flash τύπου I, 

Memory Stick, Memory Stick Pro, Κάρτα 
πολυµέσων, Secure Digital, Κάρτα xD

• Χωρητικότητα ενσωµατωµένης µνήµης: 110 έως 
150 φωτογραφίες

Ευκολία
• Συσκευή ανάγνωσης καρτών: Ενσωµατωµένο (2x)
• Φωτογραφικό φορµά που υποστηρίζεται: 

Φωτογραφία σε µορφή JPEG (σε δοµή DCF), Έως 
και 12 Megapixel

• Υποστηρίζεται η λειτουργία τοποθέτησης: 
Οριζόντια, Κατακόρυφη, Αυτόµατος 
προσανατολισµός φωτογραφιών

• Κουµπιά και πλήκτρα ελέγχου: 2 κουµπιά, Μίνι 
joystick 5 κατευθύνσεων

• Λειτουργία αναπαραγωγής: Περιήγηση σε πλήρη 
οθόνη, Slideshow, Περιήγηση σε µικρογραφίες

• ∆ιαχείριση άλµπουµ: ∆ηµιουργία, ∆ιαγραφή, 
Επεξεργασία, Μετονοµασία

• Επεξεργασία φωτογραφίας: Αντιγραφή, 
∆ιαγραφή, Περιστροφή, Περικοπή, Μετακίνηση

• Εφέ φωτογραφιών: Ασπρόµαυρο, Πλαίσια, Σέπια
• ∆ιαχείριση Slideshow: ∆ηµιουργία slideshow, 

∆ιαγραφή slideshow, Μετονοµασία slideshow
• Ρύθµιση Slideshow: Κολάζ (µία φωτογραφία), 

Τυχαίο, Συνεχές, Εφέ µετάβασης
• Χρώµα φόντου οθόνης: Μαύρο, Λευκή, Γκρι
• Λειτουργία εγκατάστασης: Προσαρµογή 

φωτεινότητας, Γλώσσα, Κατάσταση, Αυτόµατη 
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση καθηµερινά/
σαββατοκύριακο, Ήχος ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης, Ρύθµιση ώρας και 
ηµεροµηνίας, Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 

οθόνης προβολής ώρας, Υπενθύµιση συµβάντων 
µε επανάληψη αφύπνισης (snooze), Πηγή 
φωτογραφιών

• Κατάσταση συστήµατος: Επίπεδο µπαταρίας, 
Έκδοση υλικολογισµικού, Πηγή ισχύος, Ελεύθερη 
µνήµη

• Κατάσταση media µε σύνδεση: Συνδεδεµένα 
µέσα, Ελεύθερη µνήµη

• Γλώσσες OSD: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, 
Ιταλικά, Ιαπωνικά, Ρωσικά, Απλοποιηµένα 
κινέζικα, Ισπανικά

• Συµβατότητα Plug & Play: Windows 2000/XP ή 
µεταγενέστερη έκδοση

• Ρυθµιστικές εγκρίσεις: BSMI, C-Tick, CCC, CE, 
FCC, GOST, PSB, UL, VCCI

• Εύκολα ρυθµιζόµενη βάση: Περιστρεφόµενο, Ρ
υθµιζόµενη κλίση

• ∆υνατότητα ανάρτησης σε τοίχο/ ταβάνι: 
Στήριγµα τοίχου

• Άλλη ευκολία: Συµβατότητα µε κλειδαριά 
Kensington

Αξεσουάρ
• Συµπεριλαµβανόµενα αξεσουάρ: Τροφοδοτικό 

AC-DC, Οδηγός γρήγορης εκκίνησης, Βάση, 
Καλώδιο USB, Κιτ στηρίγµατος τοίχου

• Προαιρετικά αξεσουάρ: Εναλλάξιµα πλαίσια

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις συσκευής µε βάση (Π x Υ x Β): 

260 x 199 x 108 χιλ.
• Βάρος: 0,97 κ.
• Έυρος θερµοκρασίας (λειτουργία): 0° C έως 45° C
• Εύρος θερµοκρασίας (αποθήκευση): -20° C έως 

60° C

Ρεύµα
• Κατανάλωση ρεύµατος: (Το σύστηµα είναι 

ενεργοποιηµένο και η µπαταρία φορτίζεται) 
12 W

• Χρόνος λειτουργίας µε µπαταρία: 1* ώρ.
• Ένδειξη LED µπαταρίας: Φόρτιση - ένδειξη που 

αναβοσβήνει
• Ένδειξη LED λειτουργίας: Λειτουργία - µπλε
• Υποστηρίζεται η λειτουργία ισχύος: Τροφοδοσία 

ρεύµατος, Τροφοδοσία µε µπαταρίες
•
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