
 

 

Philips
Ψηφιακό PhotoFrame

20,3 εκ. (8")
Λόγος καρέ 4:3

SPF1208
"...δεν μπορούσα να σταματήσω 

να γελάω εκείνη την ημέρα!"
Διατηρήστε τις πιο χαρούμενες στιγμές σας ζωντανές όλο το χρόνο με το 
PhotoFrame της Philips. Αυτή η μικρή κορνίζα είναι εύκολη στη χρήση, διαθέτει 
μεγάλη μνήμη αποθήκευσης και ταιριάζει σε κάθε σπίτι.

Οθόνη υψηλής ποιότητας για εκπληκτική οπτική εμπειρία
• imagen Pro για ευκρινείς, ζωντανούς και φυσικούς τόνους δέρματος
• Δώστε νέα λάμψη σε παλαιές αναμνήσεις με RadiantColor

Απλή διαισθητική λειτουργία και εξαιρετική άνεση
• Διατηρείτε την αίσθηση του χρόνου με χαριτωμένα ρολόγια
• Αυτόματο slideshow από κάρτα μνήμης
• Γρήγορο και εύκολο μενού για περιήγηση, αναζήτηση και οργάνωση

Σχεδιασμός φιλικός προς το περιβάλλον
• Οι συσκευασίες μας είναι μικρές ώστε να ελαχιστοποιούμε τα υλικά που χρησιμοποιούνται
• Αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της οθόνης σε προκαθορισμένες ώρες, για 
εξοικονόμηση ενέργειας



 Οι συσκευασίες μας είναι μικρές
Κάνουμε τις συσκευασίες μας όσο το δυνατό 
μικρότερες ώστε να ελαχιστοποιούμε τα υλικά 
που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή, καθώς και 
τα καύσιμα κατά τη μεταφορά.

Διατηρείτε την αίσθηση του χρόνου με 
χαριτωμένα ρολόγια
Ενεργοποιείτε τη λειτουργία ρολογιού, όταν δεν 
θέλετε να βλέπετε φωτογραφίες. Αμέσως η 
ψηφιακή κορνίζα PhotoFrame μετατρέπεται σε 
ρολόι.

Έναρξη αυτόματου slideshow
Το slideshow των φωτογραφιών ξεκινά αυτόματα, 
μόλις εισαγάγετε την κάρτα μνήμης.

imagen Pro για ζωντανά χρώματα
Η μοναδική τεχνολογία βελτίωσης φωτογραφιών 
imagen της Philips αναλύει αυτόματα τις 
φωτογραφίες σας στα σωστά χρώματα και τις 
προσαρμόζει για βέλτιστη αντίθεση. Το imagen 
Pro είναι μια πιο προηγμένη τεχνολογία βελτίωσης 
φωτογραφιών. Περιλαμβάνει τα 3 βασικά στοιχεία 
του imagen για περισσότερη ακρίβεια, μεγαλύτερο 
βάθος χρώματος και έξυπνη αντίθεση, αλλά 
παρέχει επιπλέον βελτιωμένο χρώμα δέρματος, 
ευκρινέστερες εικόνες και προβολή φωτογραφιών 
χωρίς τρεμόπαιγμα, κάτι πολύ σημαντικό για τις 
ακίνητες εικόνες.

RadiantColor
Το RadiantColor είναι μια αποκλειστική τεχνολογία 
της Philips για προβολή μικρότερων φωτογραφιών 
σε βέλτιστη αναλογία 4:3 επεκτείνοντας το χρώμα 
στα άκρα φωτογραφιών που δεν είναι πλήρους 
οθόνης προς τα πλάγια της οθόνης και 
εξαλείφοντας τις μαύρες γραμμές και την 
παραμόρφωση του λόγου διαστάσεων.
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Χαρακτηριστικά
Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά • Καθαρό απόβαρο: 0,7 κ.
•

Εικόνα/Οθόνη
• Γωνία προβολής: @ C/R > 10, 130º (H) / 110º (V), 

120º (H) / 100º (V)
• Διάρκεια ζωής, με 50% φωτεινότητα: 20000 ώρ.
• Λόγος διαστάσεων: 4:3
• Ανάλυση οθόνης: 800 x 600
• Φωτεινότητα: 160 cd/m²
• Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 500:1
• Πραγματική περιοχή προβολής: 800x600

Μέσα αποθήκευσης
• Ενσωματωμένη μνήμη (RAM): 512 MB (για 500 
φωτογραφίες HD)

• Τύποι κάρτας μνήμης: Secure Digital (SD), Secure 
Digital (SDHC), Κάρτα πολυμέσων, Memory 
Stick, Memory Stick Pro

Ευκολία
• Φωτογραφικό φορμά που υποστηρίζεται: 
Φωτογραφία JPEG

• Συσκευή ανάγνωσης καρτών: Ενσωματωμένη 
(1x)

• Τοποθέτηση: Οριζόντια, Κατακόρυφη
• Κουμπιά και πλήκτρα ελέγχου: 3 κουμπιά
• Λειτουργία αναπαραγωγής: Περιήγηση σε 
πλήρη οθόνη, Slideshow, Περιήγηση σε 
μικρογραφίες

• Ρυθμιστικές εγκρίσεις: CE, GOST

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τροφοδοτικό 

AC-DC
• Εγχειρίδιο χρήσεως: Ολλανδικά, Ελληνικά, 

Διαστάσεις
• Διαστάσεις συσκευής με βάση (Π x Υ x Β): 

222,6 x 184,35 x 113 χιλ.
• Βάρος: 0,58 κ.
• Έυρος θερμοκρασίας (λειτουργία): 0°C έως 40°C
• Εύρος θερμοκρασίας (αποθήκευση): -10°C έως 

60°C

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz
• Κατανάλωση ρεύματος: 3 W
• Υποστηρίζεται η λειτουργία ισχύος: 
Τροφοδοσία ρεύματος

• Αμπέρ εξόδου DC: 0,65 A
• Volt εξόδου DC: 5 V

Διαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 87 12581 56523 7
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

25 x 21 x 9,5 εκ.
• Μεικτό βάρος: 0,8 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,55 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,25 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• GTIN: 1 87 12581 56523 4
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 2
• Μεικτό βάρος: 1,8 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

26 x 20,5 x 22,2 εκ.
• Καθαρό βάρος: 1,1 κ.
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