
 

 

Philips
Digitaal PhotoFrame

20,3 cm (8")
Multimedia
Beeldverhouding 4:3

SPF4208
"...hier vroeg hij mij 

ten huwelijk!"
Herleef die onvergetelijke momenten. Dit PhotoFrame is gebruiks- en milieuvriendelijk, 
dus u kunt van uw foto's genieten en tegelijkertijd uw steentje bijdragen aan het milieu.

Scherm van topkwaliteit voor optimaal kijkplezier
• Beeldformaat voor optimale storingsvrije weergave, 4:3
• imagen Pro voor scherpe, levendige en natuurlijke huidskleuren
• Voeg een nieuwe glans toe aan oude herinneringen met RadiantColor

Eenvoudige intuïtieve bediening en ongelooflijk gebruiksgemak
• Automatische diapresentatie vanaf USB of geheugenkaart
• Automatische foto-oriëntatie om staande of liggende modi te selecteren
• Leef u uit met collages: geef meerdere foto's weer in één beeld

Milieuvriendelijk design
• Milieuvriendelijk PhotoFrame
• Automatische in-/uitschakeling van het scherm bij vooraf ingestelde tijden voor 

energiebesparing



 imagen Pro voor levendige kleuren
De unieke imagen-fotoverbeteringstechnologie van 
Philips analyseert uw foto's automatisch om de 
kleuren te verbeteren en aan te passen voor een 
optimaal contrast. imagen Pro biedt een nog 
geavanceerdere fotoverbetering en combineert de 
3 essentiële elementen van imagen om de kleuren 
nauwkeuriger weer te geven, de kleurdiepte te 
optimaliseren en het contrast dynamisch te 
verbeteren. Bovendien zorgt imagen Pro voor 
natuurlijkere huidskleuren, scherpere beelden en 
een trillingsvrije weergave van foto's, wat erg 
belangrijk is voor stilstaande beelden.

Perfecte beeldverhouding, 4:3
Het digitale Philips PhotoFrame zorgt ervoor dat uw 
foto wordt weergegeven in de verhouding 4:3 voor 
de beste kijkervaring.

Automatische diapresentatie
Als u een USB-stick of geheugenkaart plaatst, wordt 
automatisch een diapresentatie gestart. Handig 
wanneer u geen zin hebt uw foto's naar het 
PhotoFrame te kopiëren.

RadiantColor
RadiantColor is een exclusieve technologie van 
Philips voor het weergeven van kleinere foto's in de 
optimale beeldverhouding van 4:3 door de kleuren 
door te laten lopen van de randjes van een foto (die 
net geen volledig scherm vult) naar de zijden van het 
scherm, waardoor zwarte balken en vervorming van 
het beeldformaat worden voorkomen.

Milieuvriendelijk PhotoFrame
De PhotoFrames van Philips worden ontworpen en 
geproduceerd volgens onze EcoDesign-principes, 
waarbij we ons erop richten milieuvriendelijke 
producten te ontwikkelen. Om dit te bereiken, 
verwijderen we gevaarlijke stoffen en zorgen we 
voor een lager energieverbruik, een lager gewicht, 
een efficiëntere verpakking en een betere recycling.

Automatische oriëntatie
Automatische herkenning van staande/liggende 
foto's heeft een sensor die de oriëntatie van 
PhotoFrame herkent en elke foto op de juiste wijze 
weergeeft.

Collage-effect met meerdere foto's
Het lijkt op een diapresentatie om foto's in 
collagevorm weer te geven waarbij verschillende 
foto's automatisch en willekeurig worden 
samengevoegd om onaantrekkelijke randen van 
foto's die kleiner zijn dan de schermgrootte te 
voorkomen.

Automatische in-/uitschakeling van het 
scherm
De timer schakelt PhotoFrame in en uit op 
ingestelde tijden. Dit zorgt voor energiebesparing en 
dat is goed voor het milieu en voor uw 
portemonnee, want hierdoor bespaart u tot een 
derde van de energiekosten van het PhotoFrame.
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Kenmerken
• Gewicht van de verpakking: 0,74 kg
•

Beeld/scherm
• Kijkhoek: bij C/R > 10, 120º (H)/100º (V)
• Tot 50% helderheid tijdens levensduur: 20.000 u
• Beeldformaat: 4:3
• Schermresolutie: 800 x 600
• Helderheid: 250 cd/m²
• Contrastverhouding (normaal): 300:1

Connectiviteit
• USB: USB 2.0-host, USB 2.0-slave

Opslagmedia
• Capaciteit ingebouwd geheugen: 512 MB (voor 500 

HD-foto's)
• USB: USB Flash Drive
• Geheugenkaarttypen: Secure Digital (SD), Secure 

Digital (SDHC), Multimediakaart, xD-kaart, 
Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick 
Duo, Memory Stick Pro Duo

Gemak
• Ondersteuning fotoformaat: JPEG-foto, Maximaal 

10 MB JPEG-bestanden, Maximaal 20 megapixels
• Ondersteund videoformaat: MotionJPEG
• Ondersteund muziekformaat: MP3
• Kaartlezer: Ingebouwd (1x)
• Plaatsing: Horizontaal, Verticaal, Automatische 

oriëntatie bij foto's
• Knoppen en bedieningselementen: Aan-uitknop, 3 

knoppen, Vierrichtingsnavigatietoets en Enter-
toets

• Afspeelmodus: Bladeren in volledige weergave, 
Diapresentatie, Bladeren met (touchscreen-
)icoontjes

• Albumbeheer: Creëren, Verwijderen, Bewerken, 
Hernoemen

• Foto bewerken: Kopiëren, Verwijderen, Roteren, 
Zoomen en bijsnijden

• Instelling voor diapresentatie: Willekeurig, 
Opeenvolgend, Overgangseffect, Collage 
(meerdere foto's)

• Installatiefunctie: Diapresentatie, Weergave van 
klok inschakelen/uitschakelen, Herinnering voor 
events met snoozer

• Officiële goedkeuringen: CE, GOST, Zwitserland
• Andere handige opties: Geschikt voor Kensington-

slot

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, 

Snelstartgids, Gebruikershandleiding op CD-ROM
• Gebruiksaanwijzing: Arabisch, Tsjechisch, Deens/

Noors, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, 
Grieks, Italiaans, Maleisisch, Pools, Portugees, 
Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds, 
Traditioneel Chinees, Turks

Afmetingen
• Afmetingen apparaat (met standaard) (B x H x D): 

222,6 x 182,2 x 33,2 mm
• Gewicht: 0,34 kg
• Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 °C tot 40 °C
• Temperatuurbereik (opslag): -10 °C tot 60 °C

Vermogen
• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
• Energieverbruik: (Systeem ingeschakeld) 5,5 W
• Ondersteuning voor energiemodus: Werkt op 

AC-stroom
• Stroomuitvoer (ampère): 1 A
• Stroomuitvoer (volt): 9 V

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 87 12581 50307 9
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

25 x 21 x 9,5 cm
• Brutogewicht: 1,03 kg
• Nettogewicht: 0,78 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,25 kg

Omdoos
• GTIN: 1 87 12581 50307 6
• Aantal consumentenverpakkingen: 2
• Brutogewicht: 2,3 kg
• Omdoos (L x B x H): 26 x 20 x 21,9 cm
• Nettogewicht: 1,56 kg
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