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Anılarınızı paylaşın

PC'nizde kaç dijital fotoğraf gizli? Dijital fotoğraflarınızı PC olmadan mükemmel kalitede 
görüntüleyerek anılarınızı paylaşmanın en kolay yolunu sunan Philips PhotoFrame™ ile 
anılarınızı görün, paylaşın, düzenleyin ve yeniden yaşayın.

Baskı kalitesinde görüntüler için en yüksek kalitede ekran
• Net ve canlı renkler için imagen
• RadiantColor ile eski anılara yeni bir parlaklık katın
• SmartContrast: İnanılmaz zenginlikte siyah ayrıntılar için

Dijital fotoğraflarınızı kolayca görüntüleyin ve yönetin
• Kolajlar ile eğlenin: tek görünümde birden fazla fotoğraf görüntüleyin
• USB flash sürücüdeki fotoğrafları PC olmadan görüntüleyin

Çevre dostu tasarım
• Güç tasarrufu için ekranın önceden ayarlanmıș zamanlarda otomatik olarak açılması/kapanması

Fotoğraflarınızı tamamlayan sade tasarım
• Șık parlak kaplama ve muhteșem dokunuș hissi



 imagen teknolojisi
imagen, fotoğraflarınızı otomatik olarak doğru 
renk için analiz edip en iyi kontrasta ayarlayan, 
Philips'in geliștirdiği özel bir fotoğraf geliștirme 
teknolojisidir: imagen, "renk karıșmasını" 
önlemek için renkleri ayırır, muhteșem bir 
görsel kontrast için parlaklık dağılımını ayarlar 
ve renk hassasiyeti için Gama ayarını düzeltir.

RadiantColor
RadiantColor, tam ekrandan küçük 
fotoğrafların kenarlarındaki renkleri genișletip 
siyah çubukları ve en-boy oranı bozulmasını 
ortadan kaldırarak küçük fotoğrafların en iyi 
oran olan 4:3 oranında görüntülenmesini 
sağlayan, özel bir Philips teknolojisidir.

SmartContrast

SmartContrast, görüntülediğiniz içeriği analiz 
eden, en iyi dijital görüntüler ve videolar 
sunmanın yanı sıra koyu renk tonların 
görüntülendiği oyunları zenginleștirmek 
amacıyla kontrastı dinamik olarak geliștirmek 
için renkleri otomatik olarak ayarlayan ve arka 
aydınlatma yoğunluğunu kontrol eden bir 
Philips teknolojisidir. Ekonomi modu 
seçildiğinde, günlük ofis uygulamalarının en 
doğru șekilde görüntülenmesi ve daha düșük 
güç tüketimi için kontrast ayarlanır ve arka 
aydınlatmaya hassas ayar uygulanır.

Çoklu fotoğraf kolaj efekti
Kolaj, ekran boyutundan küçük olan 
fotoğraflarda ortaya çıkan kalın kenarlıkları 
önlemek amacıyla farklı fotoğrafların rastgele 
ve otomatik bir șekilde bir arada 
görüntülendiği bir slayt gösterisi efektidir.

USB flash sürücüdeki fotoğrafların 
görüntülenmesi
USB flash sürücüde depolanan fotoğrafların 
kolayca görüntülenmesi ve paylașılması için bir 
USB bağlantısı.

SmartPower
Bir zamanlayıcı, PhotoFrame'i seçtiğiniz 
saatlerde açar ve kapatır; PhotoFrame enerji 
giderlerinden üçte bire kadar tasarruf etmenizi 
sağlayarak çevre koruması için enerji tüketimini 
azaltır.
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Görüntü/Ekran
• İzleme açısı: C/R > 10 ise, 120º (Y) / 110º (D)
• %50 parlaklığa kadar kullanım ömrü: 20000 sa
• En-boy oranı: 16:9
• Panel çözünürlüğü: 480 x 234
• Parlaklık: 140 cd/m²
• Kontrast oranı (tipik): 300:1

Bağlanabilirlik
• USB: USB 2.0 Ana Bilgisayar

Depolama Ortamı
• USB: USB flash sürücü
• Hafıza Kartı Türleri: Secure Digital (SD), Secure 

Digital (SDHC), Multimedya Kartı, xD kartı, 
Memory Stick, Memory Stick Pro

Kullanılabilirlik
• Kart Okuyucu: Dahili (1x)
• Desteklenen fotoğraf formatı: JPEG fotoğraf, 

10MB'a kadar JPEG dosyaları, 20 Megapiksele 
kadar, BITMAP, GIF, TIFF

• Desteklenen yerleșim: Yatay, Dikey
• Düğmeler ve kontroller: 7 düğme
• Çalma modu: Tam ekran gözatma, Slayt Gösterisi, 

Küçük resimlerle gözatma
• Fotoğraf düzenleme: Kopyalama, Silme, 

Döndürme, Büyütme ve kırpma
• Fotoğraf efektleri: Siyah - Beyaz, Çerçeveler, Parlak 

renk
• Slayt gösterisi ayarı: Rastgele, Sıralı, Geçiș etkisi
• Ekran arka planı: Siyah, Beyaz, Gri
• Kurulum fonksiyonu: Parlaklık ayarı, Dil, Durum, 

Otomatik ayarı açma/kapama, Saat ve tarih 
ayarlama, Saat görünümünü açma/kapama

• Sistem durumu: Bellenim sürümü, Kalan hafıza
• Bağlı medya durumu: Bağlı medya, Kalan hafıza
• Tak ve Çalıștır Uyumluluğu: Windows Vista, 

Windows 2000/XP veya üzeri, Mac OS X
• Yasal Onaylar: CE
• Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: İngilizce, İspanyolca, 

Almanca, Fransızca, İtalyanca, Felemenkçe, Danca, 
Basitleștirilmiș Çince

Aksesuarlar
• Birlikte Verilen Aksesuarlar: AC-DC Adaptörü, 

Stand, Hızlı bașlangıç kılavuzu, Kullanım Kılavuzu

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

206,4 x 139,3 x 103 mm
• Ağırlık: 0,345 kg
• Sıcaklık aralığı (çalıșma): 0°C - 35°C
• Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 70° C

Güç
• Desteklenen güç modu: AC güç

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 24 x 19 x 9,5 cm
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 9,4 x 7,5 x 3,7 inç
• Net ağırlık: 0,9 kg
• Net ağırlık: 1,984 lb
• Brüt ağırlık: 1,1 kg
• Brüt ağırlık: 2,425 lb
• Dara ağırlığı: 0,2 kg
• Dara ağırlığı: 0,441 lb
• EAN: 87 12581 46688 6
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Karton

Dıș Karton
• Dıș karton (L x G x Y): 29,5 x 24,8 x 19,8 cm
• Dıș karton (L x G x Y): 11,6 x 9,8 x 7,8 inç
• Net ağırlık: 2,7 kg
• Net ağırlık: 5,952 lb
• Brüt ağırlık: 3,6 kg
• Brüt ağırlık: 7,937 lb
• Dara ağırlığı: 0,9 kg
• Dara ağırlığı: 1,984 lb
• GTIN: 1 87 12581 46688 3
• Ambalaj sayısı: 3
•
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