
 

 

Philips
Digital PhotoFrame

• 20,3 cm (8")

SPF4328
"Ja, du kan helt klart 

se attraksjonen."
Gjør det sprøtt. Gjør det morsomt. Eller få noen til å begynne å gråte. Et bilde sier helt 
klart mer enn tusen ord. Men nå kan du legge dine egne meldinger til bildene dine – noe 
som gjør gaven enda mer minneverdig og meningsfull.

Gi en gave som er full av overraskelser
• Tilpass med dine egne bilder og meldinger
• Bli inspirert av innebygde gratulasjonskort
• Still inn overraskelser til kommende anledninger med det innebygde tidsuret

Grunner til å ha på PhotoFrame hver dag
• Med den dedikerte knappen kan du veksle mellom bilde og klokke
• Vær forberedt på å få overraskelsesmeldinger fra vennene dine
• velg å vise frem bildene dine med 10 montasjestiler.
• Et utvalg av 15 morsomme animerte klokker, slik at du kan følge med på klokka på din egen 

måte

Grønn design
• Display av/på automatisk på forhåndsinnstilte tidspunkter for å spare strøm
• Pakkene våre er små for å minimere mengden materialer



 Tilpass din PhotoFrame
Tilpass med dine egne bilder og meldinger i tre enkle 
trinn. 1. Velg bilde 2. Tilpass med en melding 3. 
Gaven er klar til å gis bort.

Innebygde gratulasjonskort
Vet du ikke hva du skal si? Heldigvis for deg har vi 
inkludert massevis av inspirerende og hjertelige 
meldinger du kan velge mellom. Velg en og legg den 
til som den er, eller rediger og tilpass den.

15 forskjellige animerte klokker å velge 
mellom
Følg med på tiden på din måte med et utvalg av 15 
morsomme og animerte klokker.

Dedikert modusknapp
Med den dedikerte modusknappen kan du raskt 
veksle mellom bilder og klokker. Trykk én gang for å 
gå fra bildefremvisning til klokke. Trykk igjen for å gå 
fra klokke til bildefremvisning.

Vis bilder med montasjer
velg å vise frem bildene dine med 10 montasjestiler.

Still inn overraskelser med tidsuret
Still inn en timer sammen med de tilpassede bildene. 
Disse bildene vil dukke opp i forbindelse med en 
fødselsdag, et jubileum eller en annen spesiell 
anledning. En super måte å lage overraskelser på.

Display av/på automatisk
PhotoFrame slår seg av og på til de tidspunktene du 
velger ved hjelp av en timer. Dette reduserer 
energiforbruket og gjør bruken mer miljøvennlig. Du 
sparer opptil en tredel av PhotoFrames 
energikostnader.
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Høydepunkter
kinesisk, Tyrkisk
Bilde/skjerm
• Visningsvinkel: @ C/R > 10, 130º (H) / 110º (V)
• Levetid, ved 50 % lysstyrke: 20 000 t
• Sideforhold: 4:3
• Paneloppløsning: 800 x 600
• Lysstyrke: 200 cd/m²
• Kontrastforhold (typisk): 500 : 1

Lagringsmedium
• Innebygd minne (RAM): 512 MB (for 500 bilder)
• Minnekorttyper: Secure Digital (SD), Secure Digital 

(SDHC), Multimediekort, Memory Stick, Memory 
Stick Pro

Anvendelighet
• Bildeformat som støttes: JPEG-bilder, JPEG-filer på 

opptil 10 MB, Inntil 20 megapiksler
• Kortleser: Innebygd (1x)
• Plassering: Liggende, Stående, Automatisk 

bilderetning
• Knapper og kontroller: Av/på-knapp, Tre knapper, 

4-veis navigasjonstast med enter
• Avspillingsmodus: Bla gjennom med full skjerm, 

Lysbildefremvisning, Bla gjennom med 
miniatyrbilder

• Juridiske godkjenninger: CE, GOST, Sveits, C-Tick

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: AC/DC-adapter, Hurtigstart-

guide, Brukerhåndbok på CD-ROM
• Brukerhåndbok: Arabisk, Tsjekkisk, Dansk/norsk, 

Nederlandsk, Norsk, Finsk, Fransk, Tysk, Gresk, 
Italiensk, Malayisk, Polsk, Portugisisk, Russisk, 
Forenklet kinesisk, Spansk, Svensk, Tradisjonell 

Mål
• Mål for apparat med stativ (B x H x D): 

222,6 x 184,35 x 113 mm
• Vekt: 0,58 kg
• Temperaturområde (drift): 0 °C til 40 °C
• Temperaturområde (lagring): -10–60 °C

Drift
• Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz
• Effektforbruk: (System på) 4,6 W
• Driftmodus som støttes: Nettdrevet
• DC-ut, ampere: 1 A
• DC-ut, volt: 9 V

Mål, emballasje
• EAN: 87 12581 54138 5
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Kartong
• Emballasjemål (B x H x D): 21,35 x 26,8 x 9,6 cm
• Bruttovekt: 1,876 kg
• Nettovekt: 1,478 kg
• Taravekt: 0,398 kg

Ytre eske
• GTIN: 1 87 12581 54138 2
• Antall emballasjer: 2
• Bruttovekt: 4,22 kg
• Yttereske (L x B x H): 28,6 x 23,1 x 22,2 cm
• Nettovekt: 2,956 kg
• Taravekt: 1,264 kg

Tilkoblingsmuligheter
• USB: USB 2.0-slave
•
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