
 

 

Philips
Digitální PhotoFrame

20,3 cm (8")

SPF4608
Ano, ta přitažlivost se 

prostě nedá popřít
Jděte na to zábavně nebo sentimentálně. Pomocí digitálního fotorámečku Philips SPF4608 
můžete fotografie přizpůsobit podle sebe a použít zprávy s překvapením, koláže nebo 
zábavné animované hodiny. Udělejte svůj dárek ještě víc výjimečný a speciální.

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

Nikdy ho nevypínejte
• Obsluha jedním tlačítkem – kompletní ovládání na jeden dotek
• Bez rizika zmeškání zprávy s překvapením
• 10 vestavěných stylů fotokoláží přináší potěšení ze sledování
• Výběr z 15 zábavných animovaných hodin, abyste mohli sledovat čas po svém

Zelený design
• Minimalizace balicího materiálu přispívá k ochraně životního prostředí
• Automatické zapnutí/vypnutí displeje po předem nastavené době umožňuje úsporu energie



 

SPF4608/12
222,6 x 184,35 x 113 mm •
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): 2 GB (pro 

4 000 fotografií ve vysokém rozlišení)
• 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

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Napájecí adaptér AC–DC, 

Uživatelská příručka

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

• 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: (Průměrná spotřeba 

zapnutého přístroje) 4 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 60869 9
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton
• Rozměry balení (Š x V x H): 24,5 x 20,5 x 8,5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,769 kg
• Čistá hmotnost: 0,543 kg
• Hmotnost obalu: 0,226 kg
• Typ umístění poličky: Pokládání

Vnější obal
• GTIN: 1 87 12581 60869 6
• Počet spotřebitelských balení: 2
• Hrubá hmotnost: 1,738 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 25,5 x 17,5 x 22 cm
• Čistá hmotnost: 1,086 kg
• Hmotnost obalu: 0,652 kg

Možnosti připojení
• USB: USB 2.0 Slave
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