
 

 

Philips
Dijital PhotoFrame

• 17,8 cm (7")
• 16:10 en-boy oranı

SPF1207
"..., o gün hiç durmadan 

gülmüştü!"
En sevdiğiniz anılarınızı Philips Photoframe ile yıl boyu canlı tutun. Kolay kullanılan ve çok 
geniş bir hafıza kapasitesine sahip olan bu kompakt çerçeve, evin her köşesine mükemmel 
bir uyum sağlar.

İnanılmaz görüntüleme deneyimi için en yüksek kalite ekran
• Canlı ve doğal cilt tonları için imagen Pro
• RadiantColor ile eski anılara yeni bir parlaklık katın

Basit kullanım, büyük rahatlık
• Zamanı eğlenceli saatlerle takip edin
• Bellek kartından otomatik slayt gösterisi
• Tarama, arama ve düzenleme için hızlı ve kolay menü

Çevre dostu tasarım
• Malzeme miktarını azaltmak için küçük ambalajlar kullanıyoruz
• Enerji tasarrufu için önceden ayarlanan zamanlarda otomatik açılma/kapanma



 Küçük ambalajlar kullanıyoruz
Üretimde kullanılan malzeme miktarını ve nakliye için 
kullanılan yakıt miktarını azaltmak amacıyla mümkün 
olduğunca küçük ambalajlar kullanmaya çalıșıyoruz.

Zamanı eğlenceli saatlerle takip edin
Fotoğraflara bakmadığınız zaman saat moduna getirin 
ve PhotoFrame'inizi anında bir saate dönüștürün.

Otomatik slayt gösterisi bașlangıcı
Bellek kartını taktığınız anda fotoğrafların slayt 
gösterisi otomatik olarak bașlar.

Canlı renkler için imagen Pro
Eșsiz Philips imagen geliștirme teknolojisi, 
fotoğraflarınızı otomatik olarak rengi düzeltip en iyi 
kontrasta ayarlayacak șekilde analiz eder. imagen 
Pro, daha iyi renk hassasiyeti, renk derinliği ve akıllı 
kontrast için imagen'deki üç temel unsuru içeren 
daha gelișmiș bir geliștirme teknolojisidir. En 
önemlisi, imagen Pro gelișmiș cilt rengi kontrolü, net 
görüntüler ve hareketsiz görüntüler için çok önemli 
olan titreșimsiz fotoğraf görüntüleme sunar.

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.
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Özellikler
• Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): •
Görüntü/Ekran
• İzleme açısı: C/R > 10 ise
• %50 parlaklığa kadar kullanım ömrü: 20000 sa
• En-boy oranı: 16:10
• Ekran çözünürlüğü: 480 x 234
• Etkin izleme alanı: 13,9x8,7 cm (432x234)
• Parlaklık: 150 cd/m²
• Kontrast oranı (tipik): 500:1

Depolama Ortamı
• Dahili hafıza (RAM): 128MB (100 HD fotoğraf için)
• Bellek Kartı Türleri: Secure Digital (SD), Secure 

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

Kullanılabilirlik
• Kart Okuyucu: Dahili (1x)
• Desteklenen fotoğraf formatı: JPEG fotoğraf
• Yerleștirme: Yatay, Dikey
• Düğmeler ve kontroller: 3 düğme
• Çalma modu: Tam ekran gözatma, Slayt Gösterisi, 

Küçük resimlerle gözatma
• Yasal onaylar: CE, GOST

Aksesuarlar
• Birlikte verilen aksesuarlar: AC-DC Adaptörü
• Kullanım Kılavuzu: Felemenkçe, Türkçe, Fransızca, 

Almanca, İtalyanca

Boyutlar

206,4 x 139,3 x 103 mm
• Ağırlık: 0,345 kg
• Sıcaklık aralığı (çalıșma): 0°C - 40°C
• Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 70° C

Güç
• Güç kaynağı: 100-240 VAC, 50/60 Hz
• DC çıkıșı Volt: 5 V
• Desteklenen güç modu: AC güç
• DC çıkıșı Amper: 0,65 A
• Güç tüketimi: 3 W

Ambalaj boyutları
• Raf yerleșimi tipi: Döșeme
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

24,5 x 18,4 x 8,6 cm
• Net ağırlık: 0,42 kg
• Brüt ağırlık: 0,612 kg
• Dara ağırlığı: 0,192 kg
• EAN: 87 12581 56522 0
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Karton

Dıș Karton
• Dıș karton (L x G x Y): 25,3 x 18,2 x 19,8 cm
• Net ağırlık: 0,84 kg
• Brüt ağırlık: 1,378 kg
• Dara ağırlığı: 0,538 kg
• GTIN: 1 87 12581 56522 7
• Ambalaj sayısı: 2
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