
 

 

Philips
Digitálny fotografický rám

20,3 cm (8")

SPF4328
„Vidno, že sú pre seba 

ako stvorení.“
Buďte drzí. Buďte zábavní. Prípadne nechajte vyroniť nejakú tú slzičku. Lepšie je raz vidieť, 
ako tisíckrát počuť. A teraz môžete k svojim fotografiám pridať vlastné správy a urobiť 
tak svoj darček ešte výnimočnejším a hodnotnejším.

Potešte DAROM plným prekvapení
• Prispôsobte si fotografický rám pomocou vlastných fotografií a správ
• Nechajte sa inšpirovať vstavanými pohľadnicami
• Pripravte prekvapenia na budúce príležitosti pomocou časovača Philips

Dôvody, prečo mať zapnutý fotografický rám každý deň
• Vyhradené tlačidlo umožňuje prepínať medzi fotografiami a hodinami
• Pripravte sa, že dostanete od priateľov správy ako prekvapenia
• prezerajte fotografie s 10 štýlmi koláže podľa vášho výberu!
• Sledujte čas podľa svojej chuti – výberom z 15 zábavných animovaných hodín

Green Design
• Automatické zapnutie a vypnutie displeja v nastavenom čase kvôli úspore energie
• Naše balenia sú malé, takže spotrebujeme minimum materiálov



 Prispôsobte si fotografický rám
Prispôsobte si ho pomocou vlastných fotografií a 
správ v troch jednoduchých krokoch. 1. Vyberte si 
fotografiu 2. Prispôsobte ju pomocou správy 
3. Darček je pripravený na podarovanie!

Vstavané pohľadnice
Neviete, čo povedať? Dobrá správa je, že sme 
pribalili množstvo inšpirujúcich a srdečných správ, z 
ktorých môžete vyberať. Vyberte si niektorú z nich 
a pridajte ju v pôvodnom znení alebo si ju upravte a 
prispôsobte.

15 zábavných animovaných hodín
Sledujte čas podľa vlastnej chuti – výberom z 15 
zábavných animovaných hodín.

Vyhradené tlačidlo režimu
Vyhradené tlačidlo režimu umožňuje rýchlo prepínať 
medzi fotografiami a hodinami. Stlačte raz a prepnete 
z prezentácie na hodiny. Ďalším stlačením prepnete 
z hodín späť na prezentáciu.

Prezeranie fotografií s kolážami
prezerajte fotografie s 10 štýlmi koláže podľa vášho 
výberu!

Pripravte prekvapenia pomocou 
časovača
Nastavte časovač na fotografie, ktoré ste si 
prispôsobili. Tieto fotografie sa zobrazia v čase 
narodenín, výročia či inej špeciálnej príležitosti. 
Skvelý spôsob, ako pripraviť prekvapenia!

Systém SmartPower
Časovač zapne a vypne rámik PhotoFrame v 
nastavenom čase, čím sa zníži spotreba energie a tým 
aj vplyv na životné prostredie a ušetrí sa až jedna 
tretina nákladov na energiu.
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Hlavné prvky
Zjednodušená čínština, Španielčina, Švédčina, • USB: Rozhranie USB 2.0 Slave
•

Obraz/Displej
• Uhol zobrazenia: pri C/R > 10, 130º (H) / 110º (V)
• Životnosť, do 50 % jasu: 20 000 hod
• Pomer strán: 4:3
• Rozlíšenie panela: 800 x 600
• Svetlosť: 200 cd/m²
• Pomer kontrastu (typický): 500:1

Pamäťové médium
• Kapacita pamäte: 512 MB (pre 500 fotografií v HD)
• Typy pamäťových kariet: Secure Digital (SD), 

Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, Memory 
Stick, Memory Stick Pro

Vybavenie a vlastnosti
• Podporovaný formát fotografií: Fotografia JPEG, Až 

10 MB súbory JPEG, Až 20 megapixelov
• Čítačka kariet: Vstavané (1 x)
• Umiestnenie: Na šírku, Na výšku, Automatické 

otočenie fotografie
• Tlačidlá a ovládanie: Vypínač, 3 tlačidlá, 4-smerné 

navigačné tlačidlo a enter
• Režim prehrávania: Prezeranie na celej obrazovke, 

Prezentácia, Prezeranie miniatúr
• Regulačné schválenia: CE, GOST, Švajčiarsko, C-

Tick

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Adaptér AC/DC, Stručná 

príručka spustenia, Používateľská príručka na disku 
CD-ROM

• Manuál používateľa: Arabčina, Čeština, Dánsky/
nórsky, Holandčina, Angličtina, Fínčina, 
Francúzština, Nemčina, Grécky, Taliančina, 
Malajčina, Poľština, Portugalčina, Ruština, 

Tradičná čínština, Turečtina

Rozmery
• Rozmery zariadenia so stojanom (Š x V x H): 

222,6 x 184,35 x 113 mm
• Hmotnosť: 0 58 kg
• Rozsah teploty (prevádzkový): 0 °C až 40 °C
• Rozsah teploty (uskladnenia): -10 °C až 60 °C

Príkon
• Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz
• Spotreba energie: (Systém zapnutý) 4,6 W
• Podporovaný režim napájania: Napájanie zo siete
• Výstup jednosmerného prúdu v ampéroch: 1 A
• Výstup jednosmerného prúdu vo voltoch: 9 V

Rozmery balenia
• EAN: 87 12581 54138 5
• Počet zabalených produktov: 1
• Typ balenia: Lepenka
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

21,35 x 26,8 x 9,6 cm
• Hmotnosť brutto: 1,876 kg
• Čistá hmotnosť: 1,478 kg
• Hmotnosť obalu: 0 398 kg

Vonkajšia lepenka
• GTIN: 1 87 12581 54138 2
• Počet spotrebiteľských balení: 2
• Hmotnosť brutto: 4 22 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 28,6 x 23,1 x 22 2 cm
• Čistá hmotnosť: 2,956 kg
• Hmotnosť obalu: 1,264 kg
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