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Ramă digitală PhotoFrame
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Multimedia Raport de afișare 4:3

SPF4008
"...aici m-a cerut 

în căsătorie!"
Prezentaţi toate momentele de neuitat cu această PhotoFrame. Această ramă este 
concepută astfel încât să fie extrem de uşor de utilizat şi ecologică. Puteţi fi sigur că în timp 
ce vă bucuraţi de fotografii, aţi făcut o alegere bună pentru mediu.

Afișaj de calitate pentru experienţă uimitoare
• Raport de afișare 4:3 pentru o afișare optimă, fără distorsiuni
• imagen Pro pentru culori clare și vibrante
• Redaţi strălucirea amintirilor vechi cu RadiantColor

Operare simplă și intuitivă
• Prezentare automată de diapozitive din memoria USB sau de pe cardul de memorie
• Orientare automată a fotografiilor pentru adaptarea modurilor portret și peisaj

Design ecologic
• Ramă digitală PhotoFrame ecologică
• Ecranul poate porni și se poate opri la ore prestabilite pentru a economisi energie
 



 imagen Pro
Tehnologia unică de optimizare a imaginilor Philips 
imagen vă analizează fotografiile automat pentru a 
corecta culoarea și a regla setările pentru un 
contrast optim. imagen Pro este o tehnologie mai 
performantă de optimizare a imaginilor care conţine 
cele 3 elemente esenţiale de la imagen pentru 
obţinerea unui nivel sporit de acurateţe și 
profunzime a culorii și un contrast elegant. În plus, 
imagen Pro oferă o culoare a pielii îmbunătăţită, 
imagini mai clare și vizualizarea fotografiilor fără 
pâlpâiri, un aspect foarte important în cazul 
imaginilor statice.

Raport de afișare 4:3 perfect
Rama digitală PhotoFrame de la Philips asigură 
afișarea fotografiilor dumneavoastră la raportul de 
4:3, pentru vizionarea optimă a acestora.

RadiantColor
RadiantColor este o tehnologie Philips exclusivă 
pentru afișarea fotografiilor mai mici în raportul de 
afișare 4:3 prin extinderea culorii pe marginile unei 
fotografii afișate într-un ecran incomplet pe laturile 
întregului ecran, eliminând dungile negre și 
distorsiunile raportului de afișare.

Prezentare automată de diapozitive
Prezentările automate de diapozitive pornesc de pe 
orice unitate de memorie USB sau card de memorie, 
fiind utile în toate situaţiile în care nu doriţi să 
pierdeţi timpul copiind fotografiile pe PhotoFrame.

Orientare automată
Recunoașterea automată a modului peisaj sau 
portret implică existenţa unui senzor care 
recunoaște orientarea PhotoFrame și afișează fiecare 
fotografie în poziţia corectă.

Ramă digitală PhotoFrame ecologică
Ramele digitale Philips PhotoFrame sunt concepute 
și produse conform principiilor noastre de design 
ecologic, ce au ca scop minimizarea impactului 
general asupra mediului prin consumul mai redus de 
energie, eliminarea substanţelor periculoase, 
greutatea redusă, ambalarea mai eficientă și 
optimizarea reciclabilităţii.

SmartPower
Un cronometru pornește și oprește PhotoFrame la 
orele selectate de dumneavoastră, reducând 
consumul de energie în favoarea mediului și 
economisind până la o treime din costurile 
PhotoFrame pentru energie.
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Repere
• Alte avantaje: Blocare Kensington compatibilă
Imagine/Ecran
• Unghi de vizionare: la C/R > 10, 120º (H) / 100º (V)
• Luminozitate cu 50% mai mare: 20000 oră
• Raport lungime/lăţime: 4:3
• Rezoluţie panou: 800 x 600
• Luminozitate: 250 cd/m²
• Raport contrast (uzual): 300:1

Conectivitate
• USB: USB 2.0 emiţător, USB 2.0 receptor

Suport de stocare
• Capacitate memorie încorporată: 512 MB (pentru 

500 de fotografii de înaltă definiţie)
• USB: Unitate flash USB
• Tipuri de carduri de memorie: Secure Digital (SD), 

Secure Digital (SDHC), Card multimedia, Card xD, 
Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick 
Duo (prin adaptor), MS Pro Duo (prin adaptor)

Confort
• Format foto acceptat: Fotografie JPEG, Fișiere 

JPEG de până la 10 MB, Până la 20 megapixeli
• Format video acceptat: MotionJPEG
• Acceptă muzică de fond: MP3
• Cititor de carduri: Încorporat (1x)
• Plasare acceptată: Orientare automată a 

fotografiei, Peisaj, Portret
• Butoane și controale: 3 butoane, Buton de navigare 

cu 4 direcţii, Buton de alimentare
• Mod Redare: Parcurgere pe tot ecranul, 

Prezentare, Parcurgere pictograme
• Administrare album: Creare, Ștergere, Editare, 

Redenumire
• Editare foto: Copiere, Ștergere, Rotire, Zoom și 

decupare
• Setare diapozitive: Aleator, Secvenţial, Efect de 

tranziţie, Colaj (mai multe imagini)
• Setare funcţie: Prezentare, Activare/Dezactivare 

afișare ceas, Memento evenimente cu alarmă
• Reglementări și standarde: CE, GOST, Elveţia

Accesorii
• Accesorii incluse: Adaptor CA/CC, Ghid de 

iniţiere rapidă, Manualul de utilizare pe CD-ROM
• Manual de utilizare: Arabă, Cehă, Daneză/

Norvegiană, Olandeză, Engleză, Finlandeză, 
Franceză, Germană, Greacă, Italiană, Malaieză, 
Poloneză, Portugheză, Rusă, Chineză simplificată, 
Spaniolă, Suedeză, Chineză tradiţională, Turcă

Dimensiuni
• Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 

206,4 x 139,3 x 103 mm
• Greutate: 0,345 kg
• Interval temperatură (operare): între 0°C și 40°C
• Interval temperatură (stocare): De la -20°C la 

70°C

Alimentare
• Sursă de alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Tensiune de ieșire c.c.: 9 V
• Mod Alimentare acceptat: Alimentare CA
• Curent de ieșire c.c.: 1 A
• Consum de energie: (Sistem pornit) 5,6 W

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 25 x 21 x 9,5 cm
• Greutate netă: 0,88 kg
• Greutate brută: 1,13 kg
• Greutate proprie: 0,25 kg
• EAN: 87 12581 50377 2
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 26 x 20 x 21.9 cm
• Greutate netă: 1.76 kg
• Greutate brută: 2,54 kg
• Greutate proprie: 0,78 kg
• GTIN: 1 87 12581 50377 9
• Număr de ambalaje: 2
•
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