
 

 

Philips
Digitální PhotoFrame

17,8 cm (7")
Poměr stran 16:10

SPF1207
„...a pak už jsem se 

smíchy neudržela!“
Uchovejte svoje nejpozoruhodnější okamžiky živé pomocí rámečku Photoframe 
společnosti Philips. Tento kompaktní rámeček je velmi snadno použitelný, má velké 
množství úložné paměti a vypadá v libovolném domácím prostředí velmi dobře.

Špičkový displej pro úžasný zážitek ze sledování
• imagen Pro pro ostřejší a živější barvy s přirozenými pleťovými odstíny
• Přidejte starým vzpomínkám nový lesk díky technologii RadiantColor

Snadné intuitivní ovládání a velké pohodlí
• Sledujte čas na animovaných hodinách
• Automatická prezentace z paměťové karty
• Rychlá a snadná nabídka pro procházení, vyhledávání a uspořádání

Zelený design
• Naše balení je malé za účelem minimalizace použitých materiálů
• Automatické zapnutí/vypnutí displeje po předem nastavené době umožňuje úsporu energie



 Naše balení je malé
Naše balení jsou malá, protože chceme 
minimalizovat množství materiálů použitých při 
výrobě a paliva během přepravy.

Sledujte čas na animovaných hodinách
Když nepotřebujete prohlížet fotografie, přepněte se 
do režimu hodin. Z fotorámečku se okamžitě stanou 
hodiny.

Automatické spuštění prezentace
Prezentace fotografií začne automaticky ihned po 
vložení paměťové karty.

imagen Pro pro živější barvy
Jedinečná technologie pro vylepšení obrazu imagen 
společnosti Philips automaticky provádí analýzu 
fotografií, na jejímž základě upravuje barvy a 
optimální kontrast. Technologie imagen Pro je 
pokročilá technologie pro vylepšení obrazu, která 
z technologie imagen přejímá 3 základní části pro 
vyšší přesnost barev, hloubku barev a chytrý 
kontrast. Navíc technologie imagen Pro nabízí 
vylepšenou barvu pokožky, ostřejší obraz a 
prohlížení fotografií bez blikání, které je pro 
fotografie velmi důležité.

Technologie RadiantColor
Technologie RadiantColor je exkluzivní technologie 
společnosti Philips, pomocí které je možné zobrazit 
menší fotografie v optimálním poměru 4:3, a to díky 
rozšíření barev na okrajích fotografie, jež nemá 
rozměr přes celou obrazovku, až k okrajům 
obrazovky. Odstraňuje tak černé pruhy a zkreslení 
poměrem stran.
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Přednosti
• Rozměry přístroje se stojanem (Š x V x H): 
Obraz/displej
• Úhel sledování: - C/R > 10
• Životnost, do snížení jasu o 50 %: 20000 h
• Poměr stran: 16:10
• Rozlišení panelu: 480 x 234
• Oblast sledování: 432 x 234 (13,9 x 8,7 cm)
• Jas: 150 cd/m²
• Kontrastní poměr (typický): 500:1

Úložná média
• Vestavěná paměť (RAM): 128 MB (pro 

100 fotografií ve vysokém rozlišení)
• Typy paměťových karet: Secure Digital (SD), 

Paměťová karta Secure Digital SDHC, Multimedia 
Card, Memory Stick, Memory Stick Pro

Pohodlí
• Čtečka paměťových karet: Vestavěné (1x)
• Podporovaný formát fotografií: Fotografie JPEG
• Umístění: Na šířku, Na výšku
• Tlačítka a ovládací prvky: 3 tlačítka
• Režim přehrávání: Procházení v režimu celé 

obrazovky, Prezentace, Procházení miniatur
• Regulační opatření: CE, GOST

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Napájecí adaptér AC–DC
• Uživatelská příručka: Nizozemština, Angličtina, 

Francouzština, Němčina, Italština

Rozměry

206,4 x 139,3 x 103 mm
• Hmotnost: 0,345 kg
• Rozsah teplot (provozní): 0 °C až 40°C
• Rozsah teplot (skladovací): -20 °C až 70 °C

Spotřeba
• Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz
• Výstup, stejnosměrný proud ve voltech: 5 V
• Podpora režimu spotřeby: Napájení na střídavý 

proud
• Výstup, stejnosměrný proud v ampérech: 0,65 A
• Spotřeba elektrické energie: 3 W

Rozměry balení
• Typ umístění poličky: Pokládání
• Rozměry balení (Š x V x H): 24,5 x 18,4 x 8,6 cm
• Čistá hmotnost: 0,42 kg
• Hrubá hmotnost: 0,612 kg
• Hmotnost obalu: 0,192 kg
• EAN: 87 12581 56522 0
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 25,3 x 18,2 x 19,8 cm
• Čistá hmotnost: 0,84 kg
• Hrubá hmotnost: 1,378 kg
• Hmotnost obalu: 0,538 kg
• GTIN: 1 87 12581 56522 7
• Počet spotřebitelských balení: 2
•

Datum vydání 2016-05-06

Verze: 1.2.7

12 NC: 8670 000 69002
EAN: 87 12581 56522 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

Specifikace
Digitální PhotoFrame
17,8 cm (7") Poměr stran 16:10

http://www.philips.com

