
 

 

Philips
Digitalni fotookvir

20,3 cm (8")
Večpredstavnost Razmerje 
stranic 4:3

SPF4008
"...tukaj me je zasnubil!"

Pokažite tiste nepozabne trenutke s tem fotookvirjem, ki je neverjetno enostavne 
uporabe in prijazen do okolja. Zagotavljamo vam, da ste z izbiro te rešitve za uživanje ob 
fotografijah naredili tudi nekaj dobrega za okolje.

Slika vrhunske kakovosti za popoln užitek
• Razmerje stranic 4:3 za optimalen prikaz brez motenj
• Imagen Pro za ostre, živahne in naravne kožne barvne odtenke
• S tehnologijo RadiantColor starim spominom dodajte svež sijaj

Enostavna intuitivna uporaba in izjemna priročnost
• Samodejna diaprojekcija s pomnilnika USB ali pomnilniške kartice
• Samodejna usmerjenost fotografij za pokončni ali ležeči način

Okolju prijazna zasnova
• Okolju prijazen fotookvir
• Samodejni vklop/izklop zaslona ob nastavljenem času za varčevanje z energijo



 Imagen Pro za živahne barve
Philipsova edinstvena tehnologija Imagen samodejno 
analizira fotografije ter popravi barve in nastavi 
optimalen kontrast. Imagen Pro je naprednejša 
rešitev, ki vključuje 3 bistvene elemente tehnologije 
Imagen, in zagotavlja večjo barvno natančnost, 
globino in inteligenten kontrast. Imagen Pro poleg 
teh elementov izboljša tudi kožne odtenke in 
zagotavlja ostrejše slike brez migetanja, kar je pri 
fotografiji zelo pomembno.

Popolno razmerje stranic 4:3
Philipsov digitalni fotookvir omogoča prikaz 
fotografije z razmerjem stranic 4:3 za vrhunske 
užitke ob gledanju.

Samodejna diaprojekcija
Samodejne diaprojekcije zaženete s pogona USB ali 
pomnilniške kartice, zato vam fotografij ni treba 
kopirati na fotookvir.

RadiantColor
Philipsova ekskluzivna tehnologija RadiantColor 
manjše fotografije v optimalnem razmerju stranic 4:3 
prikazuje tako, da razširi barve na robovih 
fotografije, ki ne zasede celotnega zaslona, in tako 
odstrani črne robove in popačenje zaradi razmerja 
stranic.

Okolju prijazen fotookvir
Philipsovi fotookvirji so zasnovani in izdelani v skladu 
z našimi načeli EcoDesign, s katerimi zmanjšujemo 
vpliv na okolje z manjšo porabo energije, 
odstranitvijo nevarnih snovi, nižjo težo, učinkovitejšo 
embalažo in večjo možnostjo recikliranja.
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Značilnosti
ključavnico
Slika/zaslon
• Kot gledanja: pri C/R > 10, 130º (V) / 110º (N)
• Življenjska doba, do 50 % svetlosti: 20000 h
• Razmerje stranic: 4:3
• Ločljivost zaslona: 800 x 600
• Svetlost: 250 cd/m²
• Kontrastno razmerje (običajno): 300:1

Povezljivost
• USB: Gostitelj USB 2.0, Podrejeni USB 2.0

Pomnilniški mediji
• Zmogljivost vgrajenega pomnilnika: 512 MB (za 500 

fotografij visoke ločljivosti)
• USB: pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
• Tipi pomnilniških kartic: Secure Digital (SD), 

Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, xD 
kartica, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory 
Stick Duo, Memory Stick Pro Duo

Priročnost
• Podprta oblika zapisa fotografij: Fotografije JPEG, 

Datoteke JPEG velikosti do 10 MB, Do 20 
milijonov slikovni pik

• Podprta oblika zapisa videoposnetkov: MotionJPEG
• Bralnik kartic: Vgrajeni (1x)
• Namestitev: Ležeče, Pokončno, Samodejna 

usmerjenost fotografij
• Podprta glasba v ozadju: MP3
• Gumbi in kontrole: Gumb za vklop/izklop, 3 gumbi, 

4-smerna navigacijska tipka in vnos
• Način predvajanja: Brskanje na celotnem zaslonu, 

Diaprojekcija, Brskanje s sličicami
• Upravljanje albuma: Ustvari, Izbriši, Urejanje, 

Preimenuj
• Urejanje fotografije: Kopiraj, Izbriši, Vrtenje, 

Povečaj in obreži
• Nastavitev diaprojekcije: Naključno, Zaporedno, 

Učinek prehoda, Kolaž (več slik)
• Funkcija nastavitve: Diaprojekcija, Vklop/izklop 

prikaza ure, Opomnik za dogodek z dremežem
• Zakonske odobritve: CE, GOST, Švica
• Druge prednosti: Združljivo s Kensington 

Pribor
• Priložena dodatna oprema: Adapter AC-DC, 

vodnik za hiter začetek, Uporabniški priročnik na 
plošči CD-ROM

• Uporabniški priročnik: Arabščina, Češčina, 
Danščina/norveščina, Nizozemščina, Angleščina, 
Finščina, Francoščina, Nemščina, Grščina, 
Italijanščina, Malajščina, Poljščina, Portugalščina, 
Ruščina, Poenostavljena kitajščina, Španščina, 
Švedščina, Tradicionalna kitajščina, Turščina

Dimenzije
• Dimenzije naprave s stojalom (Š x V x G): 

222,6 x 182,2 x 33,2 mm
• Teža: 0,34 kg
• Temperaturni razpon (med delovanjem): 0 °C do 

40 °C
• Temperat. razpon (shranjevanje): -10 °C do 60 °C

Napajanje
• Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz
• Poraba energije: (vklopljen sistem) 5,5 W
• Podprti način napajanja: Napajanje AC
• Izhod DC (v amperih): 1 A
• Izhod DC (v voltih): 9 V

Dimenzije embalaže
• EAN: 87 12581 50304 8
• Število priloženih izdelkov: 1
• Vrsta embalaže: Karton
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 25 x 21 x 9,5 cm
• Bruto teža: 1,03 kg
• Neto teža: 0,78 kg
• Teža embalaže: 0,25 kg

Zunanja škatla
• Številka GTIN: 1 87 12581 50304 5
• Število komercialnih pakiranj: 2
• Bruto teža: 2,3 kg
• Outer carton (L x Š x V): 26 x 20 x 21,9 cm
• Neto teža: 1,56 kg
• Teža embalaže: 0,74 kg
•
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