
 

 

Philips
Digital PhotoFrame

• 17,8 cm (7")
• Formato 16:10

SPF1207
"...não conseguia parar 

de rir nesse dia!"
Mantenha os momentos mais memoráveis vivos durante todo o ano com a Photoframe 
da Philips. Esta moldura compacta é fácil de utilizar, tem uma grande memória de 
armazenamento e decora qualquer casa.

Visor superior para uma visualização fantástica
• imagen Pro para cores nítidas e vibrantes e tons de pele naturais
• Dê um novo brilho às memórias mais antigas com RadiantColor

Funcionamento simples e intuitivo, e excelente conveniência
• Acompanhe as horas com relógios divertidos
• Apresentação automática a partir do cartão de memória
• Menu rápido e simples para navegar, procurar e organizar

Design verde
• As nossas embalagens são pequenas para reduzir os materiais usados
• Ligar/desligar automático do ecrã a horas predefinidas para economizar energia



 As nossas embalagens são pequenas
Nós fazemos as nossas embalagens o mais pequenas 
possível para reduzir ao mínimo os materiais 
utilizados na produção, bem como o combustível 
gasto durante o transporte.

Acompanhe as horas com relógios 
divertidos
Mude para o modo de relógio quando não necessitar 
de ver fotografias. A sua PhotoFrame transforma-se 
instantaneamente num relógio.

Início automático da apresentação de 
diapositivos
A apresentação de fotografias é iniciada 
automaticamente depois de introduzir o cartão de 
memória.

imagen Pro para cores vibrantes
A tecnologia de melhoramento de imagem exclusiva 
da Philips analisa automaticamente as suas fotografias 
para corrigir a cor e para ajustar um contraste 
perfeito. O imagen Pro é uma tecnologia de 
melhoramento de imagem mais avançada que inclui 
os 3 elementos essenciais do imagen que 
proporcionam maior precisão e profundidade da cor 
e contraste inteligente. Além destes elementos, o 
imagen Pro oferece ainda tons da pele melhorados, 
imagens mais nítidas e visualização de fotografias sem 
cintilação, o que é muito importante em imagens 
fixas.

RadiantColor
RadiantColor é uma tecnologia exclusiva da Philips 
para a apresentação de fotografias mais pequenas no 
formato ideal 4:3 ampliando a cor nas extremidades 
de uma fotografia que não seja de ecrã completo 
para os lados do ecrã, eliminando as barras negras e 
a distorção do formato.
SPF1207/10

Destaques
• Dimensões da unidade com suporte (L x A x P): •
Imagem/visualização
• Ângulo de visualização: @ C/R > 10
• Vida útil a 50% de brilho: 20000 hr
• Rácio de aspecto: 16:10
• Resolução do painel: 480 x 234
• Área de visualização efectiva: 432 x 234 (13,9 x 8,7 

cm)
• Brilho: 150 cd/m²
• Rácio de contraste (típico): 500:1

Suporte de armazenamento
• Memória incorporada (RAM): 128 MB (para 100 

fotografias de alta definição)
• Tipos de Cartão de Memória: Secure Digital (SD), 

Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, Memory 
Stick, Memory Stick Pro

Funcionalidades
• Leitor de cartões: Incorporado (1x)
• Formato fotos suportado: Fotografia JPEG
• Colocação: Horizontal, Vertical
• Botões e controlos: 3 botões
• Modo de reprodução: Navegação em ecrã total, 

Apresentação de diapositivos, Navegação em 
miniatura

• Aprovações regulamentares: CE, GOST

Acessórios
• Acessórios incluídos: Adaptador CA-CC
• Manual do utilizador: Holandês, Português, 

Francês, Alemão, Italiano

Dimensões

206,4 x 139,3 x 103 mm
• Peso: 0,345 kg
• Limite de temperaturas (funcionamento): 0 °C a 

40 °C
• Limite de temperaturas (armazenamento): -20 °C 

a 70 °C

Alimentação
• Alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Saída CC em volts: 5 V
• Modo de consumo suportado: Alimentação CA
• Saída CC em amperes: 0,65 A
• Consumo de energia: 3 W

Dimensões da embalagem
• Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

24,5 x 18,4 x 8,6 cm
• Peso líquido: 0,42 kg
• Peso bruto: 0,612 kg
• Tara: 0,192 kg
• EAN: 87 12581 56522 0
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

25,3 x 18,2 x 19,8 cm
• Peso líquido: 0,84 kg
• Peso bruto: 1,378 kg
• Tara: 0,538 kg
• GTIN: 1 87 12581 56522 7
• Número de embalagens para o consumidor: 2
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