Philips
Cyfrowa ramka
PhotoFrame™

20,3 cm (8")

SPF4328

„Tak, to rzeczywiście
coś wyjątkowego”.
Napisz coś śmiałego, coś śmiesznego albo wzruszającego. Teraz swoje zdjęcie możesz
wzbogacić o dodatkowy komunikat – dzięki temu Twój podarunek będzie niezapomniany
i znaczący!
Prezent pełen niespodzianek
• Spersonalizuj ją swoimi zdjęciami i komunikatami
• Wbudowane widokówki dostarczą Ci inspiracji
• Zaprogramuj niespodziankę na przyszłe okazje za pomocą wbudowanego zegara
programowanego
Powody, dla których warto włączać ramkę PhotoFrame™ codziennie
• Dedykowany przycisk pozwala na przełączanie między zdjęciem a zegarem
• Przygotuj się na otrzymywanie nieoczekiwanych wiadomości od znajomych
• Wybierz zdjęcia, aby oglądać je w 10 różnych kolażach!
• 15 atrakcyjnych, animowanych zegarów do wyboru — będziesz zawsze na czasie
Ekologiczna konstrukcja
• Funkcja automatycznego włączania i wyłączania wyświetlacza o wybranej godzinie gwarantuje
oszczędność energii
• Nasze opakowania są małe, aby zmniejszyć zużycie materiałów

SPF4328/10

Cyfrowa ramka PhotoFrame™
20,3 cm (8")

Dane techniczne
Obraz/wyświetlacz

Zalety
Wymiary

• Kąt widzenia: przy C/R > 10, 130º (poz.) / 110º
(pion.)
• Czas eksploatacji dla 50% jasności: 20000 godz.
• Format obrazu: 4:3
• Rozdzielczość panelu: 800 x 600
• Jasność: 200 cd/m²
• Współczynnik kontrastu (typowy): 500:1

• Wymiary zestawu z podstawą (szer. x wys. x gł.):
222,6 x 184,35 x 113 mm
• Waga: 0,58 kg
• Zakres temperatur (eksploatacja): od 0°C do 40°C
• Zakres temperatur (przechowywanie): -10°C do
60°C

Nośnik pamięci

• Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB (na 500
zdjęć HD)
• Typy kart pamięci: Secure Digital (SD), Secure
Digital (SDHC), Karta MMC, Memory Stick,
Memory Stick Pro

• Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz
• Pobór mocy: (Przy włączonym urządzeniu) 4,6 W
• Obsługiwany tryb zasilania: Zasilanie prądem
zmiennym
• Wyjście prądu stałego (w amperach): 1 A
• Wyjście prądu stałego (w woltach): 9 V

Udogodnienia

Wymiary opakowania

• Obsługiwany format zdjęć: Zdjęcie JPEG, Do
10 MB plików JPEG, Do 20 megapikseli
• Czytnik kart: Wbudowany (1x)
• Wybór miejsca: Krajobraz (poziomo), Portret
(pionowo), Automatyczna orientacja zdjęcia
• Przyciski i elementy sterujące: Przycisk zasilania, 3
przyciski, 4-kier. przycisk nawigacyjny i Enter
• Tryb odtwarzania: Przeglądanie w trybie
pełnoekranowym, Pokaz slajdów, Przeglądanie w
trybie miniatur
• Certyfikaty: CE, GOST, Szwajcaria, C-Tick

Akcesoria

• Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy
stabilizowany, Skrócona instrukcja obsługi,
Instrukcja obsługi na płycie CD-ROM
• Instrukcja obsługi: arabski, czeski, duński/norweski,
holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki,
grecki, włoski, malajski, polski, portugalski, rosyjski,
chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński
(tradycyjny), turecki

Zasilanie

•
•
•
•

Spersonalizuj ramkę do zdjęć
PhotoFrame

Spersonalizuj ją swoimi zdjęciami i komunikatami za
pomocą 3 prostych kroków. 1. Wybierz zdjęcie 2.
Dodaj swój komunikat 3. Prezent gotowy do
ofiarowania!

Wbudowane widokówki

Nie wiesz co powiedzieć? Mamy dla Ciebie wspaniałą
wiadomość. W ramce zamieszczono wiele
inspirujących i pełnych uczucia wiadomości, z
których na pewno coś wybierzesz. Wybierz jeden
komentarz do dodania lub edycji, aby dostosować go
do swoich potrzeb.

15 animowanych zegarów do wyboru
Bądź zawsze na czasie dzięki jednemu z 15
animowanych zegarów.

EAN: 87 12581 54138 5
Liczba produktów w zestawie: 1
Rodzaj opakowania: Karton
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.):
21,35 x 26,8 x 9,6 cm
• Waga brutto: 1,876 kg
• Waga netto: 1,478 kg
• Ciężar opakowania: 0,398 kg

Dedykowany przycisk trybu umożliwia szybkie
przełączanie między zdjęciami a zegarem. Wystarczy
jedno naciśnięcie, aby przejść z pokazu slajdów do
trybu zegara. Ponowne naciśnięcie spowoduje
powrót do pokazu slajdów.

Karton zewnętrzny

Oglądaj zdjęcia, tworząc kolaże

•
•
•
•

GTIN: 1 87 12581 54138 2
Liczba opakowań konsumenckich: 2
Waga brutto: 4,22 kg
Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.):
28,6 x 23,1 x 22,2 cm
• Waga netto: 2,956 kg
• Ciężar opakowania: 1,264 kg

Możliwości połączeń
• USB: Slave USB 2.0

Dedykowany przycisk trybu

Wybierz zdjęcia, aby oglądać je w 10 różnych
kolażach!

Zaprogramuj niespodziankę za pomocą
zegara programowanego

Ustaw zegar programowany dla zdjęć, które zostały
spersonalizowane. Zdjęcia te pojawią się w dniu
urodzin, rocznicy lub z jakiejkolwiek innej specjalnej
okazji. Wspaniały sposób, aby sprawić komuś
niespodziankę!

•

Automatyczne włączanie i wyłączanie
wyświetlacza

Zegar programowany włącza lub wyłącza ramkę
PhotoFrame o wybranej godzinie, zmniejszając w ten
sposób zużycie energii na rzecz środowiska,
pozwalając zaoszczędzić do 1/3 kosztów zasilania
ramki.
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