
 

 

Philips
Цифров фото дисплей

20,3 см (8")

SPF4608
Да, определено виждате 

привличането.
Направете го смешно. Или сантиментално. Цифровата фоторамка Philips SPF4608 ви позволява 

да показвате снимките си по собствен, оригинален начин - със съобщения-изненади, колажи и 

забавни часовници с анимация. Направете своя подарък още по-паметен и специален.

Подарък, пълен с изненади
• Персонализирайте с ваши собствени снимки и съобщения
• Почерпете вдъхновение от вградените поздравителни картички
• Подгответе изненади по случай бъдещи събития с вградения таймер

Дръжте я включена всеки ден
• Управление с един бутон - пълен контрол само с едно докосване
• Никога не пропускайте съобщение-изненада
• 10 вградени стила за фото колажи, за да разглеждате снимките си с удоволствие
• Избор от 15 часовника с анимация, за да гледате времето така, както искате

Екологичен дизайн
• Опаковка, изработена с минимум материали, щадяща околната среда
• Автоматично включване/изключване на дисплея в зададени часове с цел пестене на 
енергия



 

SPF4608/12
222,6 x 184,35 x 113 мм • USB: USB 2.0 подчинен
•

Картина/дисплей
• Зрителен ъгъл: при C/R > 10, 130º (хор.) / 110º 

(верт.)
• Живот, до 50% яркост: 20000 ч
• Съотношение на размерите на картината: 4:3
• Разделителна способност на екрана: 800 x 600
• Яркост: 200 cd/m²
• Съотношение на контраста (типично): 500:1

Носители за съхранение на данни
• Вградена памет (RAM): 2 GB (за 4 000 снимки с 
висока детайлност)

• Типове карти с памет: Secure Digital (SD), Secure 
Digital (SDHC), Карта Multimedia Card, Memory 
Stick, Memory Stick Pro

Комфорт
• Поддържан формат на фотографии: JPEG 
снимки, JPEG файлове до 10 MB, До 20 
мегапиксела

• Четец на карти: Вграден (1x)
• Разполагане: Пейзажно, Портретно, 
Автоматична ориентация според снимката

• Бутони и регулатори: Бутон захранване, 3 
бутона, 4-посочен бутон навигация/въвеждане

• Режим възпроизвеждане: Преглед в цял екран, 
Слайдшоу, Преглед като миниатюри

• Одобрения от регулаторните органи: CE, 
GOST, Швейцария

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: AC-DC адаптер, 
Ръководство за потребителя

Размери
• Габарити на апарата със стойката (Ш x В x Д): 

• Тегло: 0,58 кг
• Температурен диапазон (работен): от 0°C до 

40°C
• Температурен диапазон (съхранение): от -10°C 
до 60°C

Захранване
• Електрозахранване: 100-240 V променлив ток, 

50/60 Hz
• Потребявана електроенергия: (Включен, 
средно) 4 W

• Поддържан режим на захранване: Захранване 
от мрежата

• Изходен ток, ампера: 1 A
• Постоянно напрежение, волта: 9 V

Габарити на опаковката
• EAN: 87 12581 60869 9
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

24,5 x 20,5 x 8,5 см
• Бруто тегло: 0,769 кг
• Нето тегло: 0,543 кг
• Тегло на опаковката: 0,226 кг
• Начин на поставяне: Разполагане

Външен кашон
• GTIN: 1 87 12581 60869 6
• Брой потребителски опаковки: 2
• Бруто тегло: 1,738 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 25,5 x 17,5 x 22 см
• Нето тегло: 1,086 кг
• Тегло на опаковката: 0,652 кг

Възможности за свързване
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