
 

 

Philips
Digitální PhotoFrame

• 20,3 cm (8")

SPF4308
„Ano. Je vám naprosto jasné, 

čím vás přitahuje.“
Buďte troufalí. Buďte zábavní. Nebo někoho trošku rozplačte. Samozřejmě platí, že jeden 
obraz toho řekne víc než tisíc slov. Teď ale můžete do fotografií přidat vlastní sdělení, 
takže se váš dárek ostatním víc vryje do paměti a bude osobnější.

Dárek plný překvapení
• Přizpůsobte si své vlastní fotografie a zprávy
• Nechte se inspirovat předdefinovanými přáními
• Nastavení překvapení pro budoucí příležitosti pomocí vestavěného časovače

Důvody, proč PhotoFrame nikdy nevypínat
• Výběr z 15 zábavných animovaných hodin, abyste mohli sledovat čas po svém
• Tlačítko pro vyhrazený režim umožňuje přepínat mezi fotografiemi a hodinami.
• zvolte si zobrazení fotografií s 10 styly koláží!
• Připravte se na zprávy s překvapením od vašich přátel

Zelený design
• Automatické zapnutí/vypnutí displeje po předem nastavené době umožňuje úsporu energie
• Naše balení je malé za účelem minimalizace použitých materiálů



 Přizpůsobte si svůj fotorámeček 
PhotoFrame
Přizpůsobte si své vlastní fotografie a zprávy ve 
3 krocích: 1. Vyberte fotografii. 2. Přizpůsobte 
zprávu. 3. Dárek je připraven k předání!

Předdefinovaná přání
Nevíte, co říct? Dobrou zprávou je, že jsme pro vás 
přidali množství inspirujících a srdečných zpráv, 
z nichž si můžete vybrat. Vyberte jednu a přidejte ji 
tak, jak je, nebo ji můžete přizpůsobit na základě 
úprav.

Nastavení překvapení pomocí časovače
Nastavte časovač u fotografií, které jste přizpůsobili. 
Tyto fotografie se zobrazí při narozeninách, výročí 
nebo při jiné zvláštní oslavě. Skvělý způsob jak 
vytvářet překvapení!

Výběr z 15 animovaných hodin
Sledujte čas po svém, máte na výběr z 15 zábavných 
animovaných hodin.

Tlačítko pro vyhrazený režim
Tlačítko pro vyhrazený režim umožňuje rychlé 
přepínání mezi fotografiemi a hodinami. Stisknutím 
tlačítka přejdete z prezentace fotografií na hodiny. 
Dalším stisknutím přejdete z hodin zpět na 
prezentaci fotografií.

Zobrazení fotografií s kolážemi
zvolte si zobrazení fotografií s 10 styly koláží!

Automatické zapnutí/vypnutí displeje
Časovač vypne a zapne fotorámeček ve zvolenou 
dobu a snižuje tak spotřebu energie s cílem šetřit 
životní prostředí díky snížení nákladů na energii 
fotorámečku až o třetinu.
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Přednosti
Španělská, Švédština, Tradiční čínština, Turecká •
Obraz/displej
• Úhel sledování: - C/R > 10, 130º (H) / 110º (V)
• Životnost, do snížení jasu o 50 %: 20000 h
• Poměr stran: 4:3
• Rozlišení panelu: 800 x 600
• Jas: 200 cd/m²
• Kontrastní poměr (typický): 500:1

Úložná média
• Vestavěná paměť (RAM): 512 MB (pro 500 

fotografií s vysokým rozlišením)
• Typy paměťových karet: Secure Digital (SD), 

Paměťová karta Secure Digital SDHC, Multimedia 
Card, Memory Stick, Memory Stick Pro

Pohodlí
• Podporovaný formát fotografií: Fotografie JPEG, Až 

10 MB souborů JPEG, Až 20 megapixelů
• Čtečka paměťových karet: Vestavěné (1x)
• Umístění: Na šířku, Na výšku, Automatická 

orientace snímku
• Tlačítka a ovládací prvky: Tlačítko napájení, 3 

tlačítka, 4cestné navigační tlačítko a Enter
• Režim přehrávání: Procházení v režimu celé 

obrazovky, Prezentace, Procházení miniatur
• Regulační opatření: CE, GOST, Švýcarsko, C-Tick

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Napájecí adaptér AC–DC, 

Stručný návod k rychlému použití, Uživatelská 
příručka na disku CD-ROM

• Uživatelská příručka: Arabština, Čeština, Dánština/
Norština, Nizozemština, Čeština, Finština, 
Francouzská, Německá, Řecká, Italská, Malajština, 
Polská, Portugalská, Ruská, Zjednodušená čínština, 

Rozměry
• Rozměry přístroje se stojanem (Š x V x H): 

222,6 x 184,35 x 113 mm
• Hmotnost: 0,58 kg
• Rozsah teplot (provozní): 0 °C až 40 °C
• Rozsah teplot (skladovací): -10 °C až 60 °C

Spotřeba
• Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50/60 Hz
• Spotřeba elektrické energie: (Systém zapnutý) 

4,6 W
• Podpora režimu spotřeby: Napájení na střídavý 

proud
• Výstup, stejnosměrný proud v ampérech: 1 A
• Výstup, stejnosměrný proud ve voltech: 9 V

Rozměry balení
• EAN: 87 12581 54136 1
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton
• Rozměry balení (Š x V x H): 21,35 x 26,8 x 9,6 cm
• Hrubá hmotnost: 1,876 kg
• Čistá hmotnost: 1,478 kg
• Hmotnost obalu: 0,398 kg

Vnější obal
• GTIN: 1 87 12581 54136 8
• Počet spotřebitelských balení: 2
• Hrubá hmotnost: 4,22 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 28,6 x 23,1 x 22,2 cm
• Čistá hmotnost: 2,956 kg
• Hmotnost obalu: 1,264 kg

Možnosti připojení
• USB: USB 2.0 Slave
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