
 

 

Philips
Ramă digitală PhotoFrame

20,3 cm (8")

SPF4608
Da, puteţi vedea cu siguranţă 

atracţia.
Transformaţi-o în ceva distractiv sau în ceva emoţionant. Rama foto digitală Philips 
SPF4608 vă permite să vă personalizaţi fotografiile cu mesaje surpriză, colaje şi setări 
amuzante, ceasuri animate. Faceţi cadoul şi mai memorabil şi mai special.

Oferiţi un cadou care este plin de surprize
• Personalizaţi cu propriile dvs. fotografii și mesaje
• Inspiraţi-vă din felicitările încorporate
• Setaţi surprize pentru ocazii viitoare cu timer-ul încorporat

Purtaţi-l cu dvs. în fiecare zi
• Acţionare cu un singur buton – control total la distanţă de o atingere
• Nu pierdeţi niciun mesaj surpriză
• 10 stiluri de colaj pentru fotografii încorporate pentru plăcerea vizionării
• 15 variante de ceasuri animate distractiv pentru a afișa ora cum vă place

Design ecologic
• Ambalaje minimale utilizate pentru a proteja mediul
• Afișaj cu pornire/oprire automată la ore prestabilite pentru a economisi energie



 

SPF4608/12
• Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): • USB: USB 2.0 receptor
•

Imagine/Ecran
• Unghi de vizionare: la C/R > 10, 130º (H) / 110º (V)
• Luminozitate cu 50% mai mare: 20000 oră
• Raport lungime/lăţime: 4:3
• Rezoluţie panou: 800 x 600
• Luminozitate: 200 cd/m²
• Raport contrast (uzual): 500:1

Suport de stocare
• Memorie încorporată (RAM): 2 GB (pentru 4000 

de fotografii HD)
• Tipuri de carduri de memorie: Secure Digital (SD), 

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

Confort
• Format foto acceptat: Fotografie JPEG, Fișiere 

JPEG de până la 10 MB, Până la 20 megapixeli
• Cititor de carduri: Încorporat (1x)
• Poziţionare: Peisaj, Portret, Orientare automată a 

fotografiei
• Butoane și controale: Buton de alimentare, 3 

butoane, Buton de navigare cu 4 direcţii
• Mod Redare: Parcurgere pe tot ecranul, 

Prezentare, Parcurgere pictograme
• Reglementări și standarde: CE, GOST, Elveţia

Accesorii
• Accesorii incluse: Adaptor CA/CC, Manual de 

utilizare

Dimensiuni

222,6 x 184,35 x 113 mm
• Greutate: 0,58 kg
• Interval temperatură (operare): între 0°C și 40°C
• Interval temperatură (stocare): între -10°C și 60°C

Alimentare
• Sursă de alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Consum de energie: (Alimentare medie) 4 W
• Mod Alimentare acceptat: Alimentare CA
• Curent de ieșire c.c.: 1 A
• Tensiune de ieșire c.c.: 9 V

Dimensiunile ambalajului
• EAN: 87 12581 60869 9
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

24,5 x 20,5 x 8,5 cm
• Greutate brută: 0,769 kg
• Greutate netă: 0,543 kg
• Greutate proprie: 0,226 kg
• Tipul amplasării pe rafturi: Poziţionare

Cutie exterioară
• GTIN: 1 87 12581 60869 6
• Număr de ambalaje: 2
• Greutate brută: 1,738 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 25,5 x 17,5 x 22 cm
• Greutate netă: 1,086 kg
• Greutate proprie: 0,652 kg
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