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 dijital fotoğraf gizli? Philips PhotoFrame™ ile anılarınızı görün, paylaşın, 

e yeniden yaşayın, dijital fotoğraflarınızı PC olmadan mükemmel kalitede 

nin en kolay yolu.

kalitesinde görüntüler için en yüksek kalitede ekran
in ve detaylı fotoğraf görüntüleme için yüksek piksel yoğunluğu

esyonel basılmış fotoğrafların tüm keskin renklerini görüntüleyin

raflarınızı tamamlayacak lüks tasarım
ğraflarınızın değerini artıran zarif malzeme ve kaplama
y veya yatay modlara uyarlama için otomatik fotoğraf yönlendirme

l fotoğraflarınızı kolayca görüntüleyin ve yönetin
 gösterileri, tekli fotoğraf, küçük resimler veya saati görüntüleyin
k kartı veya dahili bellekteki fotoğrafları görüntüleyin ve düzenleyin
mler, slayt gösterileri yaratın ve fotoğraflarınızı düzenleyin
ğrafları döndürün, zoom yapın, kırpın, maskeleyin ve efekt ekleyin

, duyarlı kullanım ve mükemmel rahatlık
sayarınızdan kolayca fotoğraf yüklemek için USB konektörü
güçte ya da şarj edilebilir pille kablosuz olarak çalıştırın
nı belirli saatlerde otomatik olarak açıp kapatır
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Görüntü/Ekran
• Efektif izleme alanı: 169,6 mm x 111,7 mm
• Çözünürlük: 800 x 480 piksel (görüntüleme alanı 

680 x 480)
• İzleme açısı: C/R > 10 ise, 120º (Y) / 110º (D)
• %50 parlaklığa kadar kullanım ömrü: 20000 sa
• Parlaklık: 300 cd/m²

Bağlanabilirlik
• USB: PC'ye

Depolama Ortamı
• Hafıza Kartı Türleri: Compact Flash tip I, Memory 

Stick (Hafıza kartı), Memory Stick Pro, Multimedya 
Kartı, Secure Digital (Güvenli Dijital), xD kartı

• Dahili bellek kapasitesi: 110 - 150 fotoğraf

kolaylıklar
• Kart Okuyucu: Dahili (2x)
• Fotoğraf formatı desteklenir: JPEG fotoğraf (DCF 

yapısında), 12 Megapiksele kadar
• Yerleştirme desteklenir: Manzara, Portre, 

Otomatik fotoğraf yönlendirme
• Düğmeler ve kontroller: 2 düğme, 5 yönlü mini 

kumanda kolu
• Çalma modu: Tam ekran gözatma, Slayt Gösterisi, 

Küçük resimlerle gözatma
• Albüm yönetimi: Oluştur, Sil, Düzenle, Yeniden 

Adlandır
• Fotoğraf düzenleme: Kopyala, Sil, Döndürme, 

Kırp, Taşı
• Fotoğraf efektleri: Siyah - Beyaz, Çerçeveler, 

Sepya
• Slayt gösterisi yönetimi: Slayt gösterisi oluştur, 

Slayt gösterisini sil, Slayt gösterisini yeniden 
adlandır

• Slayt gösterisi ayarı: Kolaj (tek fotoğraf), Rastgele, 
Sıralı, Geçiş etkisi

• Ekran arkaplan rengi: Siyah, Beyaz, Gri

• Kurulum fonksiyonu: Parlaklık ayarı, Dil, Durum, 
Hafta içi/hafta sonu otomatik açma/kapama, Sesli 
açma/kapama, Saat ve tarih ayarlama, Saat 
görünümünü açma/kapama, Ertelemeli hatırlatıcı, 
Fotoğraf kaynağı

• Sistem durumu: Pil seviyesi, Bellenim sürümü, Güç 
kaynağı, Kalan hafıza

• Bağlı medya durumu: Bağlı medya, Kalan hafıza
• OSD Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, 

İtalyanca, Japonca, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, 
İspanyolca

• Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: Windows 2000/XP 
veya üzeri

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

• Ayarlanabilir stand: Döner, Eğimi ayarlanabilir
• Duvara monte / Tavandan Sarkıtılabilir: Duvar 

montajına hazır
• Diğer kolaylıklar: Kensington kilit uyumlu

Aksesuarlar
• Aksesuarlarla Birlikte: AC-DC Adaptörü, Hızlı 

başlangıç kılavuzu, Stand, USB kablosu, Duvara 
montaj kiti

• Opsiyonel aksesuarlar: Değiştirilebilir çerçeveler

Boyutlar
• Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 

260 x 199 x 108 mm
• Ağırlık: 0,97 kg
• Sıcaklık aralığı (çalışma): 0°C - 45°C
• Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 60°C

Güç
• Güç tüketimi: (Sistem açık ve pil şarj oluyor) 12 W
• Pille kullanım süresi: 1* sa
• Pil LED Göstergesi: Şarj Ediyor - Yanıp Sönüyor
• Güç LED göstergesi: Çalışma - Mavi
• Güç modu desteklenir: AC güç, Pille çalışır
•

Fotoğraf Çerçevesi
10,2 inç LCD panel  

Teknik Özellikler

Yayın tarihi 2007-12-08

Sürüm: 2.0.2

12 NC: 8670 000 35679
EAN: 87 12581 38450 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden 
değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips 
Electronics N.V. şirketi  veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com
PCSW

Ürün öz

Yüksek P
Yüksek yoğ
fotoğrafların
'gerçek yaşa
canlı renkle

Zengin, c
Tam renkli 
renk aralığın
fotoğrafların

Kaliteli ta
Değerli ve i
özel tasarım
içeren yüks
PhotoFrame
katar.

Otomatik
Otomatik y
algılayan bi
modunda g

Çoklu gö
Esnek görü
görüntü, hız
en değerli f
görüntülem

Bellek-Ka
Bellek-Kart 
bellek kartı
olmadan, z
saklama ve
oluşan bir s
yuva Comp
Secure Digi
(MMC), xD
ve MS Pro D
Kartını (ada
PhotoFrame
olarak çalış

Akıllı Alb
Akıllı Albüm
belirleyip ay
yaratıp düz

PhotoEffe
PhotoEffect
fotoğrafların
kırpmanıza
beyaza vey
kullanımı ko

Kolay US
Bilgisayarda
cihaza dah

Dahili pil
AC güç ya d
AC güç ile y
arasında se

Otomatik
PhotoFrame
kapatan bir
enerji tasar
seçebilirsini
200/0

ellikleri

iksel Yoğ
unluklu ekr
ızı yüksek 
mda' karşı

rle görüntü

anlı renkl
ekran, prof
ı kullanara
ızın tüm gü

sarım ve
nce bir zevk
lı çerçeve v

ek kaliteli ta
 cihazında 

 yönlend
atay/dikey a
r sensör içe
örüntüler.

rüntülem
ntüleme mo
lı ve kolay a
otoğrafların
e yapma öz

rt Yönet
Yöneticisi, i
ndaki fotoğr
ahmetsizce
 organize e
ettir. İki bel
act Flash 1 (
tal Card (SD
 kartı, Mem
uo (adapt

ptör ile) ka
'in dahili be
ır.

üm
 fotoğraf sla
arlamanızı 
enlemenize

ct Sihirb
 Sihirbazı, d
ızı döndürm

 ve hatta fo
a sepyaya d
lay bir öze

B bağlant
n fotoğraf 

il edilmiştir.

le ya da A
a dahili pil, 
a da dahili 
çim yapma

 Açma/K
 cihazınızı 
 zamanlayı
rufu sağlaya
z.
unluğuna Sahip Ekran
an hazine değerindeki 
kaliteli baskılarda olduğu gibi 
laşabileceğiniz zengin detaylar ve 
ler.

er
esyonel fotoğraf baskılarındaki 
k canlı ve gerçek renkler sayesinde 
zelliğini ortaya çıkarır.

 malzeme
i yansıtan sağlam ve şık stand, 
e ayrıntıyla işlenmiş bir kaplama 
sarım ve zarif malzemeler, 
görüntülenen fotoğraflara ışıltı 

irme
lgılama, PhotoFrame yönünü 

rir ve her fotoğrafı kendi doğru 

e modları
dları size tek seferde tek bir 
ramalar için küçük fotoğraflar ve 

ız için slayt gösterisi modlarında 
gürlüğünü verir.

icisi
ki dahili bellek kartı okuyucusu ve 
aflarınızı bir bilgisayara gerek 
 görüntüleme, düzenleme, 
tmenizi sağlayan özel yazılımdan 
lek kartı yuvasını kabul eder: 1. 
CF) kartını kabul ederken, 2. yuva 
), SDHC Kartı, Multimedia Card 
ory Stick (MS), MS pro, MS Duo 

ör ile), Micro SD kartı ve Mini SD 
bul eder. Bu kartların tümü 
lleği gibi genişletilmiş bellek alanı 

ytı gösterilerinizin geçiş efektlerini 
sağlamanın yanı sıra albümler 
 de olanak verir.

azı
oğrudan PhotoFrame üzerinden 
enize, yakınlaştırmanıza, 

toğrafın renk tonlarını siyah - 
önüştürmenize olanak sağlayan, 
lliktir.

ısı
yüklemek için bir USB konektörü 

C güçte çalışma
size Fotoğraf Çerçevenizi standart 
şarj edilebilir pille çalıştırma 
 şansı verir.

apama - Güç tasarrufu
seçtiğiniz saatlerde açan ve 
cı. Kişisel programınıza uyacak ve 
cak farklı zaman seçeneklerini 
0

http://www.philips.com

