
 

 

Philips
PhotoFrame

7 inch LCD-scherm
Beeldverhouding van 16:9

SPF1007
Deel uw herinneringen

Hoeveel digitale foto's staan er op uw PC? Bekijk, deel, orden en beleef uw herinneringen 
opnieuw met het Philips PhotoFrame™, de gemakkelijkste manier om uw herinneringen 
te delen. Uw digitale foto's worden zonder PC in ongelofelijke kwaliteit weergegeven.

Scherm voor foto's van kwaliteit
• ImagEn voor scherpe en levendige kleuren
• Voeg een nieuwe glans toe aan oude herinneringen met RadiantColor
• SmartContrast: voor verbluffende, rijke details in het zwart

Eenvoudig uw digitale foto's weergeven en beheren
• Leef u uit met collages: geef meerdere foto's weer in één beeld
• Foto's bekijken die op een USB Flash Drive staan, zonder PC

Ecologisch ontwerp
• Automatische in- en uitschakeling van het scherm op vooraf bepaalde tijden voor het besparen 

van energie

Eenvoudig, strak design waar uw foto's perfect in uitkomen
• Smaakvolle glanzende afwerking, voelt prettig aan



 ImagEn-technologie
ImageEn is een exclusieve 
fotoverbeteringstechnologie van Philips die 
automatisch uw foto's analyseert om kleuren 
te verbeteren en aan te passen voor een 
optimaal contrast: ImagEn scheidt kleuren om 
"crosstalk" te voorkomen, past de 
helderheidsverdeling aan voor een geweldig 
visueel contrast en verbetert Gamma voor een 
betere kleurnauwkeurigheid.

RadiantColor
RadiantColor is een exclusieve technologie van 
Philips voor het weergeven van kleinere foto's 
in de optimale beeldverhouding van 4:3 door 
de kleuren door te laten lopen van de randjes 
van een foto (die net geen volledig scherm vult) 
naar de zijden van het scherm, waardoor 
zwarte balken en vervorming van het 
beeldformaat worden voorkomen.

SmartContrast

SmartContrast is een Philips-technologie die 
het weergegeven beeld analyseert. Kleuren 
worden automatisch bijgesteld en de 
intensiteit van de achtergrondverlichting 
wordt aangepast voor een dynamische 
verbetering van het contrast bij digitale 
afbeeldingen, video's of games met donkere 
kleurtinten. In de modus Economisch worden 
het contrast en de achtergrondverlichting 
optimaal ingesteld voor alledaagse 
kantoortoepassingen en een laag 
energieverbruik.

Collage-effect met meerdere foto's
Het lijkt op een diapresentatie om foto's in 
collagevorm weer te geven waarbij 
verschillende foto's automatisch en willekeurig 
worden samengevoegd om onaantrekkelijke 
randen van foto's die kleiner zijn dan de 
schermgrootte te voorkomen.

Foto's bekijken die op een USB Flash 
Drive staan
Er is een USB-connector voor het eenvoudig 
bekijken en delen van foto's op de USB Flash 
Drive.

SmartPower
De timer schakelt PhotoFrame in en uit op 
ingestelde tijden. Dit zorgt voor 
energiebesparing en dat is goed voor het milieu 
en voor uw portemonnee, want hierdoor 
bespaart u tot een derde van de energiekosten 
van het PhotoFrame.
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Beeld/scherm
• Kijkhoek: bij C/R > 10, 120º (H)/100º (V)
• Tot 50% helderheid tijdens levensduur: 20.000 u
• Beeldformaat: 16:9
• Schermresolutie: 480 x 234
• Helderheid: 140 cd/m²
• Contrastverhouding (normaal): 300:1

Connectiviteit
• USB: USB 2.0-host

Opslagmedia
• USB: USB Flash Drive
• Geheugenkaarttypen: Secure Digital (SD), Secure 

Digital (SDHC), Multimediakaart, xD-kaart, 
Memory Stick, Memory Stick Pro

Gemak
• Kaartlezer: Ingebouwd (1x)
• Ondersteuning fotoformaat: JPEG-foto, Maximaal 

10 MB JPEG-bestanden, Maximaal 20 megapixels, 
BITMAP, GIF, TIFF

• Ondersteuning voor plaatsing: Horizontaal, 
Verticaal

• Knoppen en bedieningselementen: 7 knoppen
• Afspeelmodus: Bladeren in volledige weergave, 

Diapresentatie, Bladeren met (touchscreen-
)icoontjes

• Foto bewerken: Kopiëren, Verwijderen, Roteren, 
Zoomen en bijsnijden

• Foto-effecten: Zwart-wit, Frames, Schitterende 
kleuren

• Instelling voor diapresentatie: Willekeurig, 
Opeenvolgend, Overgangseffect

• Schermachtergrond: Zwart, Wit, Grijs
• Installatiefunctie: Helderheidsaanpassing, Taal, 

Status, Automatisch aan/uit, Tijd en datum 
instellen, Weergave van klok inschakelen/
uitschakelen

• Status van systeem: Firmwareversie, Resterend 
geheugen

• Status van aangesloten media: Aangesloten media, 
Resterend geheugen

• Plug & Play-compatibiliteit: Windows Vista, 
Windows 2000/XP of hoger, Mac OS X

• Officiële goedkeuringen: CE
• Taalversies in beeldschermmenu: Engels, Spaans, 

Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Deens, 
Vereenvoudigd Chinees

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, 

Standaard, Snelstartgids, Gebruiksaanwijzing

Afmetingen
• Afmetingen apparaat (met standaard) (B x H x D): 

206,4 x 139,3 x 103 mm
• Gewicht: 0,345 kg
• Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 °C tot 35 °C
• Temperatuurbereik (opslag): -20 °C tot 70 °C

Vermogen
• Ondersteuning voor energiemodus: Werkt op 

AC-stroom

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

24 x 19 x 9,5 cm
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

9,4 x 7,5 x 3,7 inch
• Nettogewicht: 0,9 kg
• Nettogewicht: 1,984 lb
• Brutogewicht: 1,1 kg
• Brutogewicht: 2,425 lb
• Gewicht van de verpakking: 0,2 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,441 lb
• EAN: 87 12581 46688 6
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 29,5 x 24,8 x 19,8 cm
• Omdoos (L x B x H): 11,6 x 9,8 x 7,8 inch
• Nettogewicht: 2,7 kg
• Nettogewicht: 5,952 lb
• Brutogewicht: 3,6 kg
• Brutogewicht: 7,937 lb
• Gewicht van de verpakking: 0,9 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,984 lb
• GTIN: 1 87 12581 46688 3
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
•
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