
 

 

Philips
Dijital PhotoFrame

17,8 cm (7")

SPF2307
"Daha da sevimli oluyor!"

Dalga geçin. Komiklik yapın. İsterseniz birisinin gözüne bir damla yaş ekleyin. Bir fotoğraf 
bin sözcüğe bedeldir. Artık, isterseniz fotoğraflara kendi kişisel mesajlarınızı da ekleyebilir, 
hediyenizi daha unutulmaz ve anlamlı hale getirebilirsiniz!

Sürprizlerle dolu bir hediye
• Kendi fotoğraflarınız ve mesajlarınızla kișiselleștirin
• Dahili kartpostallardan ilham alın
• Dahili zamanlayıcı ile geleceğe dönük sürprizler hazırlayın

PhotoFrame'i her gün açık tutmak için nedenler
• 15 eğlenceli animasyonlu saat seçeneği ile zamanı kendi tarzınızda takip edin
• Fotoğraf ve saat arasında geçiș için özel düğme
• 10 kolaj tarzı arasından seçim yapın!
• Arkadașlarınızdan sürpriz mesajlar almaya hazırlıklı olun

Çevre dostu tasarım
• Enerji tasarrufu için önceden ayarlanan zamanlarda otomatik açılma/kapanma
• Malzeme miktarını azaltmak için küçük ambalajlar kullanıyoruz



 PhotoFrame'i kișiselleștirin
3 basit adımda kendi fotoğraflarınız ve mesajlarınızla 
kișiselleștirin. 1. Fotoğrafı seçin 2. Kișisel bir mesaj 
ekleyin 3. Hediyeniz hazır!

Dahili kartpostallar
Ne söyleyeceğinizi bilmiyor musunuz? Size iyi bir 
haberimiz var. Aralarından seçim yapabileceğiniz 
birçok samimi mesaj ekledik. Birini seçip olduğu gibi 
ekleyin veya düzenleyip kișiselleștirin.

Zamanlayıcı ile sürprizler hazırlayın
Kișiselleștirdiğiniz fotoğraflar için zamanlayıcıyı 
ayarlayın. Bu fotoğraflar bir doğum günü, yıl dönümü 
veya özel bir kutlamada ekrana gelsin. Sürpriz 
yapmanın mükemmel bir yolu!

15 animasyonlu saat seçeneği
15 eğlenceli animasyonlu saat arasından seçim 
yaparak zamanı da kișiselleștirin.

Özel mod düğmesi
Özel düğmeyi kullanarak fotoğraf ve saat arasında 
hızla geçiș yapabilirsiniz. Bir kez bastığınızda fotoğraf 
slayt gösterisinden saat görünümüne geçer. Tekrar 
bastığınızda fotoğraf slayt gösterisine döner.

Fotoğrafları kolaj olarak görüntüleyin
10 kolaj tarzı arasından seçim yapın!

Otomatik açılma/kapanma özellikli 
ekran
Bir zamanlayıcı, PhotoFrame'i seçtiğiniz saatlerde 
açar ve kapatır; PhotoFrame enerji giderlerinden 
üçte bire kadar tasarruf etmenizi sağlayarak çevre 
koruması için enerji tüketimini azaltır.
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Özellikler
Portekizce, Rusça, Basitleștirilmiș Çince, • USB: USB 2.0 Slave
•

Görüntü/Ekran
• İzleme açısı: C/R > 10 ise, 130º (Y) / 110º (D)
• %50 parlaklığa kadar kullanım ömrü: 20000 sa
• En-boy oranı: 4:3
• Ekran çözünürlüğü: 800 x 600
• Parlaklık: 300 cd/m²
• Kontrast oranı (tipik): 500:1

Depolama Ortamı
• Dahili hafıza kapasitesi: 128MB (100 HD fotoğraf 

için)
• Bellek Kartı Türleri: Secure Digital (SD), Secure 

Digital (SDHC), Multimedya Kartı, Memory Stick, 
Memory Stick Pro

Kullanılabilirlik
• Desteklenen fotoğraf formatı: JPEG fotoğraf, 

10MB'a kadar JPEG dosyaları, 20 Megapiksele kadar
• Kart Okuyucu: Dahili (1x)
• Düğmeler ve kontroller: 3 düğme, 4 yönlü gezinti 

tușu ve Enter tușu
• Çalma modu: Tam ekran gözatma, Slayt Gösterisi, 

Küçük resimlerle gözatma
• Yasal onaylar: CE, GOST, İsviçre, C-Tick
• Yerleștirme: Yatay, Otomatik fotoğraf 

yönlendirme, Dikey

Aksesuarlar
• Birlikte verilen aksesuarlar: AC-DC Adaptörü, 

Hızlı bașlangıç kılavuzu, CD-ROM'da Kullanım 
kılavuzu

• Kullanım Kılavuzu: Arapça, Çekçe, Danca/
Norveççe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, 
Almanca, Yunanca, İtalyanca, Malay Dili, Lehçe, 

İspanyolca, İsveççe, Klasik Çince, Türkçe

Boyutlar
• Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 

159 x 194 x 935 mm
• Ağırlık: 0,345 kg
• Sıcaklık aralığı (çalıșma): 0°C - 40°C
• Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 70° C

Güç
• Güç kaynağı: 100-240VAC, 50/60Hz
• DC çıkıșı Volt: 9 V
• Desteklenen güç modu: AC güç
• DC çıkıșı Amper: 1,1 A
• Güç tüketimi: (Sistem açık) 4,6 W

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 23 x 19 x 9 cm
• Net ağırlık: 0,6 kg
• Brüt ağırlık: 0,95 kg
• Dara ağırlığı: 0,35 kg
• EAN: 87 12581 54133 0
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Karton

Dıș Karton
• Dıș karton (L x G x Y): 24 x 19 x 19,8 cm
• Net ağırlık: 1,2 kg
• Brüt ağırlık: 2,1 kg
• Dara ağırlığı: 0,9 kg
• GTIN: 1 87 12581 54133 7
• Ambalaj sayısı: 2
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