
 

 

Philips
Digital PhotoFrame

17,8 cm (7 tum)

SPF2307
"Och den blir ännu bättre!"

Gör den fräck. Gör den rolig. Eller få någon att fälla en tår. Visst, en bild säger mer än 
tusen ord. Men nu kan du förse dina foton med egna specialmeddelanden – och göra din 
present ännu mer minnesvärd och meningsfull!

En present som är full av överraskningar
• Anpassa med dina egna foton och meddelanden
• Låt dig inspireras av inbyggda gratulationskort
• Ställ in kommande överraskningar med inbyggd timer

Anledningar till att ha din PhotoFrame på varje dag
• Välj bland 15 roliga, animerade klockor för att hålla tiden på ditt eget sätt
• Du kan växla mellan foto och klocka med en särskild lägesknapp
• välj att visa dina foton med 10 kollagestilar!
• Var beredd på att få överraskningsmeddelanden från dina vänner

Miljömedveten design
• Skärmen slås av och på automatiskt vid valda tidpunkter för att spara ström
• Våra förpackningar är små för att materialåtgången ska minimeras



 Anpassa din PhotoFrame
Anpassa med dina egna foton och meddelanden i 3 
enkla steg. 1. Välj foto 2. Anpassa med ett 
meddelande 3. Present klar att ges bort!

Inbyggda gratulationskort
Vet du inte vad du ska säga? Den goda nyheten är att 
vi har lagt in många inspirerande och hjärtliga 
meddelanden som du kan välja bland. Välj ett och lägg 
till det som det är eller redigera det så det blir mer 
personligt.

Ställ in överraskningar med timern
Ställ in en timer för fotona som du har anpassat. 
Dessa foton visas på en födelsedag, en årsdag eller 
vid något speciellt firande. Ett fantastiskt sätt att 
skapa överraskningar!

Välj bland 15 animerade klockor
Håll tiden på ditt eget sätt, genom att välja mellan 15 
roliga animerade klockor.

Särskild lägesknapp
Du kan snabbt växla mellan foton och klocka med en 
särskild lägesknapp. Tryck en gång för att få från 
bildspel till klocka. Tryck igen för att gå från klocka 
till bildspel.

Visa foton med kollage
välj att visa dina foton med 10 kollagestilar!

Skärm som slås på och av automatiskt
En timer slår på och av PhotoFrame vid de 
tidpunkter du väljer. På så sätt minskas 
energiförbrukningen för miljöns skull och du sparar 
in en tredjedel av energikostnaderna för 
PhotoFrame.
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Funktioner
Svenska, Traditionell kinesiska, Turkiska
Bild/visning
• Synfältsvinkel: vid C/R > 10, 130º (H)/110º (V)
• Livslängd till 50 % ljusstyrka: 20 000 tim
• Bildförhållande: 4:3
• Skärmupplösning: 800 x 600
• Ljusstyrka: 300 cd/m²
• Kontrastförhållande (medel): 500:1

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

Digital (SDHC), Multimediakort, Memory Stick™, 
Memory Stick Pro

Bekvämlighet
• Bildformat som kan användas: JPEG-foton, Upp till 

10 MB JPEG-filer, Upp till 20 megapixel
• Kortläsare: Inbyggd (1x)
• Knappar och kontroller: 3 knappar, 4-vägs 

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

Bläddra bland miniatyrbilder
• Myndighetsgodkännande: CE, GOST, Schweiz, C-

Tick
• Placering: Liggande, Automatisk fotoorientering, 

Stående

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Nätadapter, 

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

norska, Nederländska, Engelska, Finska, Franska, 
Tyska, Grekiska, Italienska, Malay, Polska, 
Portugisiska, Ryska, kinesiska (förenklad), Spanska, 

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

159 x 194 x 935 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: 1,1 A
• Strömförbrukning: (Systemet på) 4,6 W

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 23 x 19 x 9 cm
• Nettovikt: 0,6 kg
• Bruttovikt: 0,95 kg
• Taravikt: 0,35 kg
• EAN: 87 12581 54133 0
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 24 x 19 x 19,8 cm
• Nettovikt: 1,2 kg
• Bruttovikt: 2.1 kg
• Taravikt: 0,9 kg
• GTIN: 1 87 12581 54133 7
• Antal konsumentförpackningar: 2

Anslutningar
• USB: USB 2.0-slav
•
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