
 

 

„Philips“
Skaitmeninis nuotraukų 
rėmelis

17,8 cm (7")
16:10 kraštinių santykis

SPF1207
„...negalėjau nustoti 

juoktis tądien!“
Tegu įsimintiniausi momentai išlieka gyvi ištisus metus su „Philips Photoframe“. Šį 
kompaktišką rėmelį lengva naudoti, jo atmintis didelė ir jis puikiai tinka bet kokiame namų 
interjere.

Kokybiškas ekranas kokybiškai peržiūrai
• „imagen Pro“ perteikia ryškias, gyvas ir natūralias odos spalvas
• Suteikite naujo žavesio seniems prisiminimams su „RadiantColor“

Paprastas intuityvus valdymas ir ypatingas patogumas
• Leiskite laiką su linksmais laikrodžiais
• Automatinė peržiūra iš atminties kortelės
• Greitas ir lengvas meniu naršymui, paieškai ir organizavimui

Žalias dizainas
• Mūsų pakuotės yra nedidelės, kad sumažintume medžiagų naudojimą
• Automatinis ekrano įjungimas / išjungimas nustatytu laiku, kad būtų taupoma energija



 Mūsų pakuotės yra nedidelės
Gaminame kuo mažesnes pakuotes, siekiant 
sumažinti naudojamas medžiagas ir degalus 
transportavimo metu.

Leiskite laiką su linksmais laikrodžiais
Perjunkite laikrodžio režimą, kai jums nereikia 
nuotraukų peržiūros. Akimirksniu jūsų 
„PhotoFrame“ taps laikrodžiu.

Automatinės peržiūros pradžia
Automatinė peržiūra prasideda automatiškai įdėjus 
atminties kortelę.

„imagen Pro“ perteikia gyvas spalvas
Unikali „Philips“ vaizdo gerinimo technologija 
automatiškai išanalizuoja jūsų nuotraukas arba 
pakoreguoja spalvas ir papildo jas optimaliu 
kontrastu. „imagen Pro“ yra labiau pažengusi vaizdo 
technologija, kurią sudaro 3 pagrindiniai „imagen“ 
elementai, suteikiantys daugiau spalvos tikslumo, 
gilumo ir kontrasto. Be to, „imagen Pro“ siūlo 
patobulinti veido odą, sukurti ryškesnius vaizdus ir 
nuotraukų peržiūrą, kuri yra labai svarbi ramiems 
vaizdams.

„RadiantColor“
„RadiantColor“ yra išskirtinė „Philips“ technologija, 
rodanti mažesnes nuotraukas optimaliu 4:3 santykiu, 
ji praplečia spalvą į neužpildytus ekrano kraštus, 
pašalina juodas juostas ir kraštinių santykio 
iškraipymą.
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Ypatybės
• Rinkinio matmenys su laikikliu (W x H x D): •
Vaizdas / ekranas
• Matymo kampas: @ C/R > 10
• ilgaamžis, iki 50% ryškumo: 20000 val.
• Kraštinių santykis: 16:10
• Skiriamoji ekrano geba: 480 x 234
• Efektyvaus matymo zona: 432 x 234 (13,9 x 8,7 cm)
• Ryškumas: 150 cd/m²
• Kontrastingumo santykis (tipinis): 500:1

Saugojimo laikmena
• Integruotoji atmintis (RAM): 128 MB (100 HD 

nuotraukoms)
• Atminties kortelės tipai: „Secure Digital“ (SD), 

„Secure Digital“ (SDHC), „MultiMedia Card“, 
„Memory Stick“, „Memory Stick Pro“

Patogumas
• Kortelių skaitytuvas: Integruota (1x)
• Palaikomas nuotraukų formatas: JPEG nuotraukos
• Vietos parinkimas: Peizažas, Portretas
• Mygtukai ir nustatymai: 3 mygtukai
• Peržiūros režimas: Viso ekrano naršyklė, skaidrių 

demonstracija, Miniatiūrinė naršyklė
• Patvirtinta atitiktis taisyklių reikalavimams: CE, 

GOST

Priedai
• Pridedami priedai: AC-DC adapteris
• Vartotojo vadovas: olandų, Anglų, prancūzų, 

vokiečių, italų

Matmenys

206,4 x 139,3 x 103 mm
• Svoris: 0,345 kg
• Temperatūros diapazonas (darbinės): 0–40 °C
• Temperatūros diapazonas (laikymo): Nuo -20 °C 

iki 70 °C

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 

50/60 Hz
• DC išvestis voltais: 5 V
• Palaikomi galios režimai: AC maitinimas
• DC išvestis amperais: 0,65 A
• Energijos sąnaudos: 3 W

Pakavimo matmenys
• Išdėstymo tipas: Gulsčias
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

24,5 x 18,4 x 8,6 cm
• Grynasis svoris: 0,42 kg
• Bendras svoris: 0,612 kg
• Pakuotės svoris: 0,192 kg
• EAN: 87 12581 56522 0
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė

Išorinė kartoninė dėžutė
• Outer carton (L x W x H): 25,3 x 18,2 x 19,8 cm
• Grynasis svoris: 0,84 kg
• Bendras svoris: 1,378 kg
• Pakuotės svoris: 0,538 kg
• GTIN: 1 87 12581 56522 7
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 2
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