
 

 

Philips
Digitális PhotoFrame

20,3 cm-es (8"-es)
4:3 képformátumú

SPF1208
„...aznap nem tudtuk abbahagyni 

a nevetést!”
Tartsa egész évben frissen a legemlékezetesebb pillanatokat a Philips Photoframe 
segítségével. A kompakt, egyszerűen használható keret nagy tárhellyel rendelkezik, és 
bármelyik otthonban jól mutat.

Csúcsminőségű képernyő a lenyűgöző vizuális élmény érdekében
• imagen Pro az éles, élénk színű képekért és a természetes bőrszínért
• Állítsa új fénybe a régi emlékeit a RadiantColor technológiával

Egyszerű, intuitív működtetés, és nagyszerű kényelem
• Mókás órák, hogy mindig tudja, mennyi az idő
• Automatikus diavetítés memóriakártyáról
• Gyors és könnyű menü, a fényképek kereséséhez és rendezéséhez

Környezetbarát kialakítás
• Kis méretű csomagolás a felhasznált anyagok minimalizálása érdekében
• Adott időben automatikusan be-ki kapcsolódó kijelző az energiatakarékosságért



 Kis méretű csomagolás
A legkisebb méretű csomagolásról gondoskodunk, 
hogy a lehető legkevesebb anyagot használjuk fel a 
gyártásnál, valamint hogy takarékoskodjunk az 
üzemanyaggal is a szállítás során.

Mókás órák, hogy mindig tudja, mennyi 
az idő
Amikor nem nézeget fényképeket, kapcsoljon át az 
órára. A PhotoFrame képkeret azonnal órává 
változik

Automatikusan induló diavetítés
A memóriakártya behelyezésekor automatikusan 
elindul a diavetítés.

imagen Pro az élénk színekért
Az egyedülálló Philips imagen képjavító technológia 
automatikusan elemzi a képeket, javítja a színeket és 
beállítja az optimális kontrasztot. A továbbfejlesztett 
imagen Pro a nagyobb színhűség, színmélység és az 
intelligens kontraszt érdekében az imagen 3 alapvető 
elemeit tartalmazza. Ezen felül az imagen Pro javított 
bőrszínt, élesebb képet és a fényképeknél nagyon 
fontos villódzásmentes élményt kínál.

RadiantColor
A RadiantColor a Philips exkluzív technológiája, mely 
optimális 4:3 képformátumban jeleníti meg a kisebb 
méretű képeket; ehhez kiterjeszti a nem teljes 
képernyő méretű képek szélének színét a képernyő 
oldaláig; így megszünteti a fekete sávokat és a 
képaránytorzítást.
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Fénypontok
• A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): •
Kép/Kijelző
• Megtekintési szögtartomány: C/R > 10 mellett, 

130º (H) / 110º (V), 120º (H) / 100º (V)
• Élettartam, 50% fényerőig: 20000 óra
• Képformátum: 4:3
• Panel felbontása: 800 x 600
• Fényerő: 160 cd/m²
• Kontrasztarány (tipikus): 500:1
• Tényleges képfelület: 800x600

Tároló médiumok
• Beépített memória (RAM): 512 MB (500 

nagyfelbontású fényképhez)
• Memóriakártya-típusok: Secure Digital (SD), 

Secure Digital kártya (SDHC), Multimédia kártya, 
Memory Stick, Memory Stick Pro

Kényelem
• Támogatott fényképformátum: JPEG-fénykép
• Kártyaolvasó: Beépített (1x)
• Pozícionálás: Fekvő, Álló
• Gombok és vezérlőelemek: 3 gomb
• Lejátszási mód: Teljes képernyős böngészés, 

Diavetítés, Indexkép-böngészés
• Előírt jóváhagyások: CE, GOST

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: AC/DC adapter
• Felhasználói kézikönyv: holland, angol, francia, 

német, olasz

Méretek

222,6 x 184,35 x 113 mm
• Tömeg: 0,58 kg
• Hőmérséklettartomány (üzem): 0–40 °C
• Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -10 °C-tól 60 

°C-ig

Tápellátás
• Tápegység: 100-240 V AC, 50/60 Hz
• Energiafogyasztás: 3 W
• Támogatott táplálási üzemmód: Váltakozó árammal 

történő üzemeltetés
• DC kimenet, amper: 0,65 A
• DC kimenet, volt: 5 V

Méret csomagolással együtt
• EAN: 87 12581 56523 7
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

25 x 21 x 9,5 cm
• Bruttó tömeg: 0,8 kg
• Nettó tömeg: 0,55 kg
• Táratömeg: 0,25 kg

Külső kartondoboz
• GTIN: 1 87 12581 56523 4
• Fogyasztói csomagolások száma: 2
• Bruttó tömeg: 1,8 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

26 x 20,5 x 22,2 cm
• Nettó tömeg: 1,1 kg
• Táratömeg: 0,7 kg
Kiadás dátuma  
2014-10-07

Verzió: 1.0.10

12 NC: 8670 000 69005
EAN: 87 12581 56523 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. 
céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

Műszaki adatok
Digitális PhotoFrame
20,3 cm-es (8"-es) 4:3 képformátumú

http://www.philips.com

