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igitala bilder döljer sig i din dator? Se, dela, organisera och återupplev dina 

 PhotoFrame™ från Philips – det lättaste sättet att visa digitala foton i 

kvalitet utan dator.

g av bästa kvalitet för utskriftsliknande bilder
 bildpunktstäthet för skarp och detaljerad fotovisning
 alla skarpa färger som på proffsigt fotopapper

design som passar dina foton
itetsmaterial och fulländning bidrar till bättre foton
matisk orientering för att passa stående eller liggande läge

 visning och hantering av dina digitala foton
 bildspel, enstaka foton, miniatyrbilder eller klockan
 och hantera foton på minneskort eller internminnet
a album, bildspel och organisera dina foton
ra, zooma, beskära, maska och lägga till effekter till dina foton

, intuitiv hantering och fantastisk bekvämlighet
-anslutning för att enkelt hämta material från din PC
sörjning via nätspänning eller trådlöst med uppladdningsbart batteri
layen kan slås på och av automatiskt på förinställda tider
 

Philips
PhotoFrame

10,2" LCD-skärm

PCSW200



 

Bild/visning
• Effektiv visningsyta: 169,6 x 111,7 mm
• Upplösning: 800 x 480 bildpunkter (visningsyta 

680 x 480)
• Synfältsvinkel: vid C/R > 10, 120º (H)/110º (V)
• Livslängd till 50 % ljusstyrka: 20 000 tim
• Ljusstyrka: 300 cd/m²

Anslutningar
• USB: Till datorn

Lagring
• Minneskortstyper: Compact Flash typ I, Memory 

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

• Inbyggd minneskapacitet: 110 till 150 foton

Bekvämlighet
• Kortläsare: Inbyggt (2x)
• Bildformat som kan användas: JPEG-foto (med 

DCF-struktur), Upp till 12 megapixel
• Placeringar som kan användas: Liggande, Stående, 

Automatisk fotoorientering
• Knappar och kontroller: 2 knappar, Ministyrspak 

med 5 lägen
• Uppspelningsläge: Bläddra i helskärm, Bildspel, 

Bläddra bland miniatyrbilder
• Hantera album: Skapa, Radera, Redigera, Byta 

namn
• Fotoredigering: Kopiera, Radera, Rotera, Beskära, 

Flytta
• Fotoeffekter: Svartvit, Bildrutor, Sepia
• Hantera bildspel: Skapa bildspel, Radera bildspel, 

Byt namn på bildspel
• Bildspelsinställning: Collage (en bild), Slumpvis, I 

följd, Överföringseffekt
• Bakgrundsfärg för skärm: Svart, Vit, Grå
• Konfigurera funktion: Justering av ljusstyrka, 

Språk, Status, På/av automatiskt, veckodagar/
veckoslut, Pipljud på/av, Ställ in tid och datum, 

Aktivera/avaktivera klocka, Påminnelse för 
händelse, insomn.funkt., Fotokälla

• Systemstatus: Batterinivå, Programvaruversion, 
Strömkälla, Återstående minne

• Status för anslutet medium: Anslutet medium, 
Återstående minne

• OSD-språk: Engelska, Franska, Tyska, Italienska, 
Japanska, Ryska, kinesiska (förenklad), Spanska

• Plug & Play-kompatibel: Windows 2000/XP eller 
senare

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

• Justerbart stativ: Rotera, Justerbar lutning
• Väggmontering/Takbildvisningsavstånd: Kan 

monteras på väggen
• Annan bekvämlighet: Fungerar med Kensington-

lås

Tillbehör
• Tillbehör: Nätadapter, Snabbstartguide, Ställning, 

USB-kabel, Väggmonteringspaket
• Extra tillbehör: Utbytbara ramar

Storlek
• Apparatstorlek med stativ (B x H x D): 

260 x 199 x 108 mm
• Vikt: 0,97 kg
• Temperaturintervall (drift): 0 °C till 45 °C
• Temperaturintervall (förvaring): -20 °C till 

+60 °C

Ström
• Strömförbrukning: (Systemet på och batteriet 

laddas) 12 W
• Drifttid för batteri: 1* tim
• Batteriindikator: Laddar - blinkar
• Lysdiodsvisning för ström: Påslagen – blå
• Energiläge som kan användas: Nätdriven, 

Batteridriven
•
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