
 

 

Philips
Digital PhotoFrame

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

SPF1528
As nossas melhores 

férias de sempre!
A moldura digital Philips SPF1528 elegante reproduz fotografias e vídeos. Agora pode 
reviver aqueles momentos inesquecíveis em todo o seu esplendor - com cores, 
movimento e som vibrantes.

Visor superior para uma visualização fantástica
• imagen Pro para cores nítidas e vibrantes e tons de pele naturais
• Dê um novo brilho às memórias mais antigas com RadiantColor

Funcionamento simples e intuitivo, e excelente conveniência
• Suporta fotografias, vídeos e música
• Acompanhe as horas com relógios divertidos
• Apresentação automática a partir do cartão de memória
• Menu rápido e simples para navegar, procurar e organizar

Design verde
• As nossas embalagens são pequenas para reduzir os materiais usados
• Ligar/desligar automático do ecrã a horas predefinidas para economizar energia



 Acompanhe as horas com relógios 
divertidos
Mude para o modo de relógio quando não necessitar 
de ver fotografias. A sua PhotoFrame transforma-se 
instantaneamente num relógio.

Início automático da apresentação de 
diapositivos
A apresentação de fotografias é iniciada 
automaticamente depois de introduzir o cartão de 
memória.

RadiantColor
RadiantColor é uma tecnologia exclusiva da Philips 
para a apresentação de fotografias mais pequenas no 
formato ideal 4:3 ampliando a cor nas extremidades 
de uma fotografia que não seja de ecrã completo 
para os lados do ecrã, eliminando as barras negras e 
a distorção do formato.

Suporta multimédia
Suporta fotografias, vídeos e música para lhe permitir 
partilhar memórias de várias formas.
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Destaques
• Tara: 0,7 kg
•

Imagem/visualização
• Ângulo de visualização: @ C/R > 10, 120° (H) / 

100° (V)
• Vida útil a 50% de brilho: 20000 hr
• Rácio de visualização: 4:3
• Resolução do painel: 800 x 600
• Brilho: 160 cd/m²
• Rácio de contraste (típico): 500:1

Suporte de armazenamento
• Memória incorporada (RAM): 2 GB (para 3000 

fotografias)
• Tipos de Cartão de Memória: Secure Digital (SD), 

Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, Memory 
Stick, Memory Stick Pro

Funcionalidades
• Formato fotos suportado: Fotografia JPEG
• Leitor de cartões: Incorporado (1x)
• Colocação: Horizontal, Vertical
• Botões e controlos: Tecla de direcção (4 pontos) e 

Enter, Botão de alimentação
• Modo de reprodução: Navegação em ecrã total, 

Apresentação de diapositivos, Navegação em 
miniatura

• Formato de vídeo suportado: em formatos .MOV 
e .AVI, MotionJPEG, MPEG4 AVC/H.264

Alimentação
• Alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Modo de consumo suportado: Alimentação CA
• Saída CC em amperes: 1 A
• Saída CC em volts: 9 V

Conectividade
• USB: USB 2.0 Principal

Acessórios
• Manual do utilizador: Inglês
• Acessórios incluídos: Adaptador CA-CC, Manual 

de início rápido

Dimensões
• Dimensões da unidade com suporte (L x A x P): 

225 x 184,5 x 34 mm
• Peso: 0,58 kg
• Limite de temperaturas (funcionamento): 0 °C a 

40 °C
• Limite de temperaturas (armazenamento): -10°C a 

60°C

Dimensões da embalagem
• EAN: 87 12581 61653 3
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

25 x 21 x 9,5 cm
• Peso bruto: 0,8 kg
• Peso líquido: 0,55 kg
• Tara: 0,25 kg

Embalagem exterior
• GTIN: 1 87 12581 61653 0
• Número de embalagens para o consumidor: 2
• Peso bruto: 1,8 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

26 x 20,5 x 22,2 cm
• Peso líquido: 1,1 kg
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