
 

 

Philips
Digital PhotoFrame

• 17,8 cm (7 tum)

SPF1327
"...kunde inte sluta 

skratta den dagen!"
Håll dina mest minnesvärda ögonblick vid liv året runt med Philips Photoframe. Den här 
kompakta ramen är enkel att använda, har ett stort lagringsminne och passar i alla hem.

Skärm i toppkvalitet för en otrolig tittarupplevelse
• imagen Pro för skarpa, livfulla och naturliga hudtoner
• Kasta nytt sken över gamla minnen med RadiantColor

Enkel, intuitiv hantering och fantastisk bekvämlighet
• Automatiskt bildspel från USB eller minneskort
• Automatisk orientering för att passa stående eller liggande läge
• Ha skoj med kollage: visa flera foton i en vy



 imagen Pro för livfulla färger
Philips unika bildförbättringsteknik analyserar 
automatiskt dina foton och justerar färger för 
optimal kontrast. imagen Pro ger en mer avancerad 
bildförbättring inklusive de 3 viktigaste 
komponenterna från imagen för bättre 
färgåtergivning, färgdjup och smart kontrast. 
Förutom detta ger imagen Pro förbättrade 
hudfärger, skarpare bilder och flimmerfri bildvisning 
vilket är väldigt viktigt för stillbilder.

RadiantColor
RadiantColor är Philips egen teknik för visning av 
små bilder i det optimala höjd-/breddförhållandet 
4:3. Med hjälp av den här tekniken dras färgerna i 
bilder som är mindre än helskärmsbilder ut på 
skärmen och på så sätt undviker du svarta fält och får 
ett störningsfritt höjd-/breddförhållande.

Automatiskt bildspel
Automatiska bildspel börjar från vilken USB-enhet 
eller vilket minneskort som helst för alla de tillfällen 
då du inte vill lägga tid på att kopiera foton till 
PhotoFrame.

Automatisk orientering
Via en sensor känns fotoramens läge av och varje 
foto visas automatiskt korrekt i liggande eller 
stående format.

Collageeffekt för flera bilder
Det är en bildspelseffekt som visar bilder i 
collageformat. Olika bilder sammanställs automatiskt 
och slumpmässigt vilket gör att du slipper de trista 
kanter som kan uppstå om bilderna är mindre än 
skärmen.
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Funktioner
• Tillbehör som medföljer: Nätadapter, •
Bild/visning
• Synfältsvinkel: vid C/R > 10, 120º (H)/100º (V)
• Livslängd till 50 % ljusstyrka: 20 000 tim
• Bildförhållande: 16:10
• Skärmupplösning: 480 x 234
• Effektiv visningsyta: 432 x 234 (13,9 x 8,7 cm)
• Ljusstyrka: 250 cd/m²
• Kontrastförhållande (medel): 300:1

Lagring
• Inbyggt minne (RAM): 128 MB (för 100 HD-foton)
• Minneskortstyper: Secure Digital (SD), Secure 

Digital (SDHC), Multimediakort, xD-kort, Memory 
Stick™, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (via 
adapter), MS Pro Duo (via adapter)

Bekvämlighet
• Kortläsare: Inbyggd (1x)
• Bildformat som kan användas: JPEG-foton, Upp till 

10 MB JPEG-filer, Upp till 20 megapixel
• Placering: Automatisk fotoorientering, Liggande, 

Stående
• Knappar och kontroller: 3 knappar, 4-vägs 

navigeringsknapp & inmatning, Strömbrytare
• Uppspelningsläge: Bläddra i helskärm, Bildspel, 

Bläddra bland miniatyrbilder
• Hantera album: Skapa, Radera, Redigera, Byta 

namn
• Fotoredigering: Kopiera, Radera, Rotera, Zooma 

och beskär
• Bildspelsinställning: Slumpvis, I följd, 

Överföringseffekt, Collage (flera bilder)
• Konfigurera funktion: Bildspel, Aktivera/avaktivera 

klocka
• Myndighetsgodkännande: CE, GOST, Schweiz
• Annan bekvämlighet: Fungerar med Kensington-lås

Tillbehör

Snabbstartguide, Användarhandbok på CD-skiva
• Bruksanvisning: Arabiska, Tjeckiska, Danska/

norska, Nederländska, Svenska, Finska, Franska, 
Tyska, Grekiska, Italienska, Koreanska, Malay, 
Polska, Portugisiska, Ryska, kinesiska (förenklad), 
Spanska, Svenska, Traditionell kinesiska, Turkiska

Mått
• Apparatstorlek med stativ (B x H x D): 

206,4 x 139,3 x 103 mm
• Vikt: 0,345 kg
• Temperaturintervall (drift): 0 °C till 40 °C
• Temperaturintervall (förvaring): -20 °C till 70 °C

Effekt
• Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
• DC-utgång volt: 9 V
• Energiläge som kan användas: Nätdriven
• DC-utgång ampere: 1 A
• Strömförbrukning: (Systemet på) 5,6 W

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

26,1 x 22,2 x 7,8 cm
• Nettovikt: 0,6 kg
• Bruttovikt: 0,799 kg
• Taravikt: 0,199 kg
• EAN: 87 12581 56108 6
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 28,3 x 24,3 x 18,8 cm
• Nettovikt: 1,2 kg
• Bruttovikt: 2.1 kg
• Taravikt: 0,9 kg
• GTIN: 1 87 12581 56108 3
• Antal konsumentförpackningar: 2
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