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nych obrázkov sa skrýva vo vašom PC? Prezerajte a znova prežite svoje 

 Philips PhotoFrame™, ktorý zobrazí digitálne fotografie v fantastickej kvalite 

j prvotriednej kvality pre obrázky tlačovej kvality
ká hustota pixelov pre ostré a detailné zobrazovanie fotografií

razí všetky sýte farby profesionálne vytlačených fotografií

ný dizajn na doplnenie vašich fotografií
kajúce materiály a povrchová úprava pridávajú hodnotu k vašim fotografiám
m. orientácia fotografií, aby boli vhodné pre režim na výšku a na šírku

 zobrazte a spravujte vaše digitálne fotografie
ranie prezentácie, jednej fotografie, miniatúry alebo zobrazenie hodín
razte a zdieľajte fotografie na pamäť. kartách alebo vo vstavanej pamäti
orte albumy, prezentácie a spravujte svoje fotografie
čte, zväčšite, orežte, zamaskujte a pridajte efekty k vašim fotografiám

duchá intuitívna prevádzka a vynikajúce pohodlie
 konektor pre jednoduché preberanie fotografií z vášho PC
uje na napájaní striedavým prúdom alebo bezdrôtovo s nabíjateľnou batériou
maticky zapne a vypne displej v nastavenom čase
 

Philips
PhotoFrame

10,2" (26 cm) displej LCD

PCSW200



 

Obraz/Displej
• Efektívna viditeľná oblasť: 169,6 x 111,7 mm
• Rozlíšenie: 800 x 480 pixelov (oblasť pozerania 

680 x 480)
• Uhol zobrazenia: pri C/R > 10, 120ţ (H) / 110ţ (V)
• Životnosť, do 50 % jasu: 20 000 hod
• Svetlosť: 300 cd/m²

Pripojiteľnosť
• USB: Do PC

Pamäťové médium
• Typy pamäťových kariet: Compact Flash typ I, 

Memory Stick, Memory Stick Pro, Multimedia 
Card, Secure Digital, Karta xD

• Kapacita pamäte: 110 až 150 fotografií

Užitočná funkcia
• Čítačka kariet: Vstavané (2x)
• Podporovaný formát fotografií: Fotografia JPEG (v 

štruktúre DCF), Až 12 megapixelov
• Podporované umiestnenie: Na šírku, Na výšku, 

Automatické otočenie fotografie
• Tlačidlá a ovládanie: 2 tlačidlá, 5-smerný mini 

joystick
• Režim prehrávania: Prezeranie na celej obrazovke, 

Prezentácia, Prezeranie miniatúr
• Správa albumu: Vytvoriť, Odstrániť, Upraviť, 

Premenovať
• Úprava fotografie: Skopírovať, Odstrániť, 

Rotovanie, Orezať, Premiestniť
• Fotografické efekty: Čiernobielo, Snímky, Sépia
• Správa prezentácie: Vytvoriť prezentáciu, 

Odstrániť prezentáciu, Premenovať prezentáciu
• Nastavenie prezentácie: Koláž (jeden obrázok), 

Náhodné, Postupné, Prechodový efekt
• Farba pozadia obrazovky: Čierna, Biela, Sivá
• Funkcia nastavenia: Nastavenie jasu, Jazyk, Stav, 

Autom. zap./vyp. počas dňa v týždni/víkendu, Zap./
vyp. pípania, Nastaviť dátum a čas, Zapnutie/

vypnutie zobrazovania hodín, Pripomienkovač 
udalostí s režimom spánok, Zdroj fotografií

• Stav systému: Úroveň nabitia batérie, Verzia 
firmvéru, Sieťový zdroj, Zostávajúca pamäť

• Stav pripojených médií: Pripojené médiá, 
Zostávajúca pamäť

• OSD jazyky: Angličtina, Francúzština, Nemčina, 
Taliančina, Japončina, Ruština, Zjednodušená 
čínština, Španielčina

• Kompatibilita s Plug & Play: Windows 2000/XP 
alebo novší

• Regulačné schválenia: BSMI, C-Tick, CCC, CE, 
FCC, GOST, PSB, UL, VCCI

• Nastaviteľný stojan: Otáčanie, Nastaviteľný sklon
• Pripevniteľný na stenu/do stropu: Pripravené na 

upevnenie na stenu
• Ďalšia užitočná funkcia: Kompatibilné s 

Kensington uzamknutím

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: AC/DC adaptér, 

Sprievodca pre rýchly štart, Stojan, USB kábel, 
Súprava pre upevnenie na stenu

• Voliteľné príslušenstvo: Zameniteľné rámy

Rozmery
• Rozmery zariadenia so stojanom (Š x V x H): 

260 x 199 x 108 mm
• Váha: 0,97 kg
• Rozsah teploty (prevádzkový): 0 °C až 45 °C
• Rozsah teploty (uskladnenia): od -20 °C do 60 °C

Napájanie
• Spotreba energie: (Systém zapnutý a batéria sa 

nabíja) 12 W
• Prevádzkový čas na batériu: 1* hod
• Indikátor LED batérie: Nabíjanie - bliká
• Indikačná LED dióda napájania: Prevádzka - modrá
• Podporovaný režim napájania: Napájanie zo siete, 

Napájané batériami
•
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