
 

 

Philips
Цифрова фоторамка

7"
Пропорции на дисплея 4:3

SPF2047
"...наистина не трябваше 

да го правиш!"
Преживейте отново незабравимите лица и моменти с тази фоторамка. Тя е 
проектирана за лесно използване и екологичност. Не се съмнявайте, че ще се 
наслаждавате на своите снимки и че сте направили правилния избор за околната среда.

Най-висококачествен дисплей за удивително изживяване при гледане
• imagen Pro за резки и реалистични цветове
• Съотношение на размерите на картината 4:3 за най-добър образ без изкривяване
• Добавете ново излъчване към старите спомени с RadiantColor

Просто и интуитивно обслужване и значителни удобства
• Автоматично слайдшоу от USB или карта с памет
• Автоматична ориентация на снимките в портретен или пейзажен режим
• Забавлявайте се с колажи: показвайте няколко снимки в един изглед

Опазващ околната среда "зелен" дизайн
• Екологична фоторамка
• Автоматично включване и изключване на дисплея в зададени часове с цел пестене на 
енергия

Лесна за смяна рамка, съответстваща на вашия стил
• Стилен аксесоар за рамка с топъл сребрист цвят



 imagen Pro
Изключителната технология за подобряване 
imagen на Philips автоматично анализира 
снимките, за да се коригират цветовете и да се 
настрои оптимален контраст. imagen Pro е по-
авангардно подобряване на образа, което 
включва 3 основни елемента от imagen, за 
постигане на по-добра точност на цветовете, 
дълбочина на цвета и интелигентен контраст. 
Освен тях, imagen Pro предлага подобрен цвят на 
кожата, по-резки образи и гледане на снимки без 
трепкане, което е много важно при 
неподвижните образи.

Идеални пропорции на дисплея 4:3
Цифровият фото дисплей Philips гарантира, че 
вашите снимки ще се изобразяват със 
съотношение 4:3 за най-добър образ.

Цвят RadiantColor
RadiantColor е изключителна технология на 
Philips за показване на по-малки снимки с 
оптимални пропорции 4:3 чрез разтегляне към 
страните на екрана на цветовете по ръбовете на 
снимки, които са по-малки от размера на екрана, 
като се премахват черните полета и 
геометричните изкривявания.

Автоматично слайдшоу
Автоматичното слайдшоу се стартира от всяко 
USB устройство или карта с памет за всички онези 
моменти, за които не искате да отделяте време за 
копиране на снимките във вашата фоторамка.

Автоматична ориентация
Автоматичното определяне на портретна/
пейзажна ориентация на снимките се извършва 
от датчик, който разпознава ориентацията на 
фото дисплея и показва всяка снимка в 
необходимия режим.

Ефект на колаж от няколко снимки
Това е ефект за слайдшоу, с който снимките се 
показват в колаж, автоматично събиращ заедно 
различни снимки на случаен принцип, за да се 
избягнат неугледните рамки, които могат да се 
получат при снимки с по-малък размер от този на 
екрана.

Екологична фоторамка
Фоторамките Philips са проектирани и 
произведени съобразно нашите принципи за 
екодизайн, насочени към минимизиране на 
цялостното вредно въздействие върху околната 
среда чрез по-ниско потребление на енергия, 
премахване на опасните вещества, снижаване на 
теглото, по-ефективни опаковки и по-добра 
пригодност за рециклиране.

Захранване SmartPower
С таймера си PhotoFrame може да се включва и 
изключва в избрани от вас часове, като се 
намалява разходът на енергия с цел опазване на 
околната среда и спестяване на до една трета от 
разходите на PhotoFrame за електроенергия.

Стилна рамка с топъл сребрист цвят
Този аксесоар за рамка ви позволява да обновите 
вида на вашата цифрова фоторамка Philips, когато 
желаете. Стилната рамка в топло сребристо 
добавя нов свеж цвят за съответствие с всеки 
домашен интериор.
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Акценти
• Брой потребителски опаковки: 2
•

Картина/дисплей
• Зрителен ъгъл: при C/R > 10, 120º (хор.) / 100º 

(верт.)
• Живот, до 50% яркост: 20000 ч
• Съотношение на размерите на картината: 4:3
• Разделителна способност на екрана: 800 x 600
• Яркост: 250 cd/m²
• Съотношение на контраста (типично): 300:1

Възможности за свързване
• USB: USB 2.0 хост, USB 2.0 подчинен

Носители за съхранение на данни
• Капацитет на вградената памет: 512 MB (за 500 
снимки)

• USB: USB флаш устройство
• Типове карти с памет: Secure Digital (SD), Secure 

Digital (SDHC), Карта Multimedia Card, xD карта, 
Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick 
Duo (с адаптер), MS Pro Duo (с адаптер)

Удобство
• Поддържан формат на фотографии: JPEG 
снимки, JPEG файлове до 10 MB, До 20 
мегапиксела

• Четец на карти: Вграден (1x)
• Поддържа разполагане: Автоматична 
ориентация според снимката, Пейзажно, 
Портретно

• Бутони и регулатори: 3 бутона, 4-посочен бутон 
навигация/въвеждане

• Режим възпроизвеждане: Преглед в цял екран, 
Слайдшоу, Преглед като миниатюри

• Подреждане на албуми: Създаване, Изтриване, 
Редактиране, Преименуване

• Фото ретуш: Копиране, Изтриване, Завъртане, 
Мащабиране и отрязване

• Настройки за слайдшоу: В случаен ред, В 
последователност, Ефект при преход, Колаж 
(няколко снимки)

• Функция за настройка: Дисплей-часовник вкл./
изкл., Напомняне за събития с функция 
"дрямка", Слайдшоу

• Одобрения от регулаторните органи: CE, 
GOST, Швейцария, C-Tick

• Други удобства: Съвместим със заключване 
"Кенсингтън"

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: AC-DC адаптер, 
Ръководство за бързо инсталиране, 
Ръководство за потребителя на CD-ROM, 
Сребриста рамка

• Ръководство за потребителя: Арабски, Чешки, 
Датски/норвежки, Холандски, Английски, 
Фински, Френски, Немски, Гръцки, Италиански, 
Корейски, Малайски, Полски, Португалски, 
Руски, Опростен китайски, Испански, Шведски, 
Традиционен китайски, Турски

Размери
• Габарити на апарата със стойката (Ш x В x Д): 

206,4 x 139,3 x 103 мм
• Тегло: 0,345 кг
• Температурен диапазон (работен): от 0°C до 

40°C
• Температурен диапазон (съхранение): от -20°C 
до 70°C

Мощност
• Електрозахранване: 100-240 V променлив ток, 

50/60 Hz
• Постоянно напрежение, волта: 9 V
• Поддържан режим на захранване: Захранване 
от мрежата

• Изходен ток, ампера: 1 A
• Консумирана мощност: (С включена система) 

5,6 W

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

22,5 x 19 x 9 см
• Нето тегло: 0,6 кг
• Бруто тегло: 0,95 кг
• Тегло с опаковката: 0,35 кг
• EAN: 87 12581 51312 2
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 23,4 x 19 x 19,8 см
• Нето тегло: 1,2 кг
• Бруто тегло: 2.1 кг
• Тегло с опаковката: 0,9 кг
• GTIN: 1 87 12581 51312 9
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