
 

 

Philips
Цифров фото дисплей

17,8 см (7")
Пропорции 16:10

SPF1207
"...този ден не спрях 

да се смея!"
Запазете най-паметните си моменти завинаги живи с Philips Photoframe. Тази 
компактна рамка е лесна за употреба, има голям обем памет и изглежда добре във 
всеки домашен интериор.

Най-висококачествен дисплей за удивително изживяване при гледане
• imagen Pro за резки, реалистични цветове и естествени тонове на кожата
• Добавете ново излъчване към старите спомени с RadiantColor

Просто и интуитивно обслужване и значителни удобства
• Следете времето със забавните часовници
• Автоматично слайдшоу от карта с памет
• Бързо и лесно меню за преглеждане, търсене и подреждане

Екологичен дизайн
• Нашите опаковки са малки, за да минимизираме използването на материали
• Автоматично включване/изключване на дисплея в зададени часове с цел пестене на 
енергия



 Нашите опаковки са малки
Ние правим опаковките колкото се може по-
малки, за да минимизираме количеството 
материали, използвани както при 
производството, така и при транспорта.

Следете времето със забавните 
часовници
Превключете в режим часовник, когато не 
гледате снимки. Вашата фоторамка незабавно се 
превръща в часовник.

Стартиране на автоматичното 
слайдшоу
Слайдшоуто от снимки се стартира автоматично, 
когато поставите картата с памет.

imagen Pro за реалистични цветове
Изключителната технология за подобряване 
imagen на Philips автоматично анализира 
снимките, за да се коригират цветовете и да се 
настрои оптимален контраст. imagen Pro е по-
авангардно подобряване на образа, което 
включва 3 основни елемента от imagen, за 
постигане на по-добра точност на цветовете, 
дълбочина на цвета и интелигентен контраст. 
Освен тях, imagen Pro предлага подобрен цвят на 
кожата, по-резки образи и гледане на снимки без 
трепкане, което е много важно при 
неподвижните образи.

Цвят RadiantColor
RadiantColor е изключителна технология на 
Philips за показване на по-малки снимки с 
оптимални пропорции 4:3 чрез разтегляне към 
страните на екрана на цветовете по ръбовете на 
снимки, които са по-малки от размера на екрана, 
като се премахват черните полета и 
геометричните изкривявания.
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Акценти
• Габарити на апарата със стойката (Ш x В x Д): • Брой потребителски опаковки: 2
•

Картина/дисплей
• Зрителен ъгъл: при C/R > 10
• Живот, до 50% яркост: 20000 ч
• Съотношение на размерите на картината: 16:10
• Разделителна способност на екрана: 480 x 234
• Ефективна зона на гледане: 432 x 234 (13,9 x 8,7 
см)

• Яркост: 150 cd/m²
• Съотношение на контраста (типично): 500:1

Носители за съхранение на данни
• Вградена памет (RAM): 128 MB (за 100 HD 
снимки)

• Типове карти с памет: Secure Digital (SD), Secure 
Digital (SDHC), Карта Multimedia Card, Memory 
Stick, Memory Stick Pro

Комфорт
• Четец на карти: Вграден (1x)
• Поддържан формат на фотографии: JPEG 
снимки

• Разполагане: Пейзажно, Портретно
• Бутони и регулатори: 3 бутона
• Режим възпроизвеждане: Преглед в цял екран, 
Слайдшоу, Преглед като миниатюри

• Одобрения от регулаторните органи: CE, GOST

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: AC-DC адаптер
• Ръководство за потребителя: Холандски, 
Английски, Френски, Немски, Италиански

Размери

206,4 x 139,3 x 103 мм
• Тегло: 0,345 кг
• Температурен диапазон (работен): от 0°C до 

40°C
• Температурен диапазон (съхранение): от -20°C 
до 70°C

Захранване
• Електрозахранване: 100-240 V променлив ток, 

50/60 Hz
• Постоянно напрежение, волта: 5 V
• Поддържан режим на захранване: Захранване 
от мрежата

• Изходен ток, ампера: 0,65 A
• Потребявана електроенергия: 3 W

Габарити на опаковката
• Начин на поставяне: Разполагане
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

24,5 x 18,4 x 8,6 см
• Нето тегло: 0,42 кг
• Бруто тегло: 0,612 кг
• Тегло на опаковката: 0,192 кг
• EAN: 87 12581 56522 0
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 25,3 x 18,2 x 19,8 см
• Нето тегло: 0,84 кг
• Бруто тегло: 1,378 кг
• Тегло на опаковката: 0,538 кг
• GTIN: 1 87 12581 56522 7
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