
 

 

Philips
Digitálny fotografický rám

20,3 cm (8")
Pomer strán 4:3

SPF1528
Najlepšie prázdniny 

v našom živote!
Štýlový digitálny fotografický rám Philips SPF1528 prehráva fotografie aj videá. Prežite 
výnimočné chvíle znova v celej ich nádhere – so žiarivými farbami, pohybom a zvukom.

Displej prvotriednej kvality pre vynikajúci zážitok z prezerania
• imagen Pro pre ostré, sýte a prirodzené farby pokožky
• Pridajte nový vzhľad starým spomienkam s technológiou RadiantColor

Jednoduchá intuitívna prevádzka a vynikajúce pohodlie
• Podporuje fotografie, videá a hudbu
• Sledujte čas so zábavnými hodinami
• Automatická prezentácia z pamäťovej karty
• Rýchla a prehľadná ponuka na prezeranie, vyhľadávanie a organizovanie

Green Design
• Naše balenia sú malé, takže spotrebujeme minimum materiálov
• Automatické zapnutie/vypnutie displeja v predvolených časoch šetrí energiu



 Sledujte čas so zábavnými hodinami
Keď si nechcete prezerať fotografie, prepnite na 
režim hodín. Fotografický rám sa okamžite zmení na 
hodiny.

Automatické spustenie prezentácie
Prezentácia fotografií sa spustí automaticky po 
vložení pamäťovej karty.

RadiantColor
RadiantColor je exkluzívna technológia spoločnosti 
Philips na zobrazenie menších fotografií v 
optimálnom pomere strán 4:3 tým, že rozšíri farby na 
okraji fotografií, ktoré nepokrývajú celú obrazovku, 
až po okraj obrazovky, čím odstráni čierne okraje a 
skreslenie spôsobené pomerom strán.

Podporuje multimédiá
Podporuje fotografie, videá a hudbu, takže vám 
umožní slobodne sa podeliť o spomienky rôznymi 
spôsobmi.
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Hlavné prvky
• Hmotnosť obalu: 0,7 kg
•

Obraz/Displej
• Uhol zobrazenia: pri C/R > 10, 120º (H)/100º (V)
• Životnosť, do 50 % jasu: 20 000 hod
• Pomer strán: 4:3
• Rozlíšenie panela: 800 x 600
• Jas: 160 cd/m²
• Pomer kontrastu (typický): 500:1

Pamäťové médium
• Vstavaná pamäť (RAM): 2 GB (pre 3 000 fotografií)
• Typy pamäťových kariet: Secure Digital (SD), 

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

Vybavenie a vlastnosti
• Podporovaný formát fotografií: Fotografia JPEG
• Čítačka kariet: Vstavané (1 x)
• Umiestnenie: Na šírku, Na výšku
• Tlačidlá a ovládanie: 4-smerné navigačné tlačidlo a 

enter, Vypínač
• Režim prehrávania: Prezeranie na celej obrazovke, 

Prezentácia, Prezeranie miniatúr
• Podporovaný formát videa: vo formáte .MOV a 

.AVI, MotionJPEG, MPEG4 AVC/H.264

Príkon
• Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz
• Podporovaný režim napájania: Napájanie zo siete
• Výstup jednosmerného prúdu v ampéroch: 1 A
• Výstup jednosmerného prúdu vo voltoch: 9 V

Pripojiteľnosť
• USB: USB 2.0 Master

Príslušenstvo
• Manuál používateľa: Angličtina
• Dodávané príslušenstvo: Adaptér AC/DC, Stručná 

príručka spustenia

Rozmery
• Rozmery zariadenia so stojanom (Š x V x H): 

225 x 184,5 x 34 mm
• Hmotnosť: 0 58 kg
• Rozsah teploty (prevádzkový): 0 °C až 40 °C
• Rozsah teploty (uskladnenia): -10 °C až 60 °C

Rozmery balenia
• EAN: 87 12581 61653 3
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Lepenka
• Rozmery balenia (Š x V x H): 25 x 21 x 9,5 cm
• Hmotnosť brutto: 0,8 kg
• Hmotnosť netto: 0,55 kg
• Hmotnosť obalu: 0,25 kg

Vonkajší kartón
• GTIN: 1 87 12581 61653 0
• Počet užívateľských balení: 2
• Hmotnosť brutto: 1,8 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 26 x 20,5 x 22,2 cm
• Hmotnosť netto: 1,1 kg
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