
 

 

Philips
Digitaal PhotoFrame

20,3 cm (8")
Beeldverhouding 4:3

SPF1528
Onze allerleukste vakantie!

Op de stijlvolle Philips SPF1528 digitale fotolijst kunt u zowel foto's als video's bekijken. 
Beleef onvergetelijke momenten steeds opnieuw in levendige beelden met natuurlijke 
kleuren en geluid.

Scherm van topkwaliteit voor optimaal kijkplezier
• imagen Pro voor scherpe, levendige en natuurlijke huidskleuren
• Voeg een nieuwe glans toe aan oude herinneringen met RadiantColor

Eenvoudige intuïtieve bediening en ongelooflijk gebruiksgemak
• Ondersteunt foto's, video's en muziek
• Blijf bij de tijd met leuke klokken
• Automatische diapresentatie vanaf de geheugenkaart
• Eenvoudig en gebruiksvriendelijk menu voor bladeren, zoeken en ordenen

Ecologisch ontwerp
• Kleine verpakkingen om materialen te besparen
• Automatische in-/uitschakeling van het scherm bij vooraf ingestelde tijden voor 

energiebesparing



 Blijf bij de tijd met leuke klokken
Schakel over op de klokmodus als u geen foto's wilt 
bekijken. Uw PhotoFrame wordt direct een klok.

Automatische start van diapresentatie
De diapresentatie begint automatisch zodra u de 
geheugenkaart hebt geplaatst.

RadiantColor
RadiantColor is een exclusieve technologie van 
Philips voor het weergeven van kleinere foto's in de 
optimale beeldverhouding van 4:3 door de kleuren 
door te laten lopen van de randjes van een foto (die 
net geen volledig scherm vult) naar de zijden van het 
scherm, waardoor zwarte balken en vervorming van 
het beeldformaat worden voorkomen.

Ondersteunt multimedia
Ondersteunt foto's, video's en muziek zodat u zelf 
kunt bepalen op welke manier u uw herinneringen 
deelt.
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Kenmerken
• Stroomuitvoer (volt): 9 volt •
Beeld/scherm
• Kijkhoek: bij C/R > 10, 120º (H)/100º (V)
• Tot 50% helderheid tijdens levensduur: 20.000 uur
• Beeldformaat: 4:3
• Schermresolutie: 800 x 600
• Helderheid: 160 cd/m²
• Contrastverhouding (normaal): 500:1

Opslagmedia
• Ingebouwd geheugen (RAM): 2 GB (3000 foto's)
• Geheugenkaarttypen: Secure Digital (SD), Secure 

Digital (SDHC), Multimediakaart, Memory Stick, 
Memory Stick Pro

Comfort
• Ondersteuning fotoformaat: JPEG-foto
• Kaartlezer: Ingebouwd (1x)
• Plaatsing: Horizontaal, Verticaal
• Knoppen en bedieningselementen: 

Vierrichtingsnavigatietoets en Enter-toets, Aan-
uitknop

• Afspeelmodus: Bladeren in volledige weergave, 
Diapresentatie, Bladeren met (touchscreen-
)icoontjes

• Ondersteund videoformaat: in MOV- en AVI-
formaat, MotionJPEG, MPEG4 AVC/H.264

Vermogen
• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
• Ondersteuning voor energiemodus: Werkt op 

AC-stroom
• Stroomuitvoer (ampère): 1 A

Connectiviteit
• USB: USB 2.0-Master

Accessoires
• Gebruiksaanwijzing: Engels
• Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, 

Snelstartgids

Afmetingen
• Afmetingen apparaat (met standaard) (B x H x D): 

225 x 184,5 x 34 mm
• Gewicht: 0,58 kg
• Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 °C tot 40 °C
• Temperatuurbereik (opslag): -10 °C tot 60 °C

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 87 12581 61653 3
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

25 x 21 x 9,5 cm
• Brutogewicht: 0,8 kg
• Nettogewicht: 0,55 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,25 kg

Omdoos
• GTIN: 1 87 12581 61653 0
• Aantal consumentenverpakkingen: 2
• Brutogewicht: 1,8 kg
• Omdoos (L x B x H): 26 x 20,5 x 22,2 cm
• Nettogewicht: 1,1 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,7 kg
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