
 

 

Philips
Digitálny fotografický rám

20,3 cm (8")

SPF4608
Vidno, že sú pre seba 

ako stvorení.
Buďte zábavní alebo aj sentimentálni – digitálny fotografický rám Philips SPF4608 vám 
umožní upraviť svoje fotografie: pridať správu ako prekvapenie, vytvoriť koláž či vložiť 
vtipné animované hodiny. Váš darček bude ešte nezabudnuteľnejší a originálnejší.

Darček plný prekvapení
• Prispôsobte si fotografický rám pomocou vlastných fotografií a správ
• Nechajte sa inšpirovať vstavanými pohľadnicami
• Pripravte prekvapenia na budúce príležitosti pomocou vstavaného časovača

Potešte sa ním každý deň
• Obsluha jedným tlačidlom – dokonalá kontrola stlačením jedného tlačidla
• Nikdy nezmeškajte správu ako prekvapenie
• 10 vstavaných štýlov koláží fotografií spríjemní prezeranie
• Výber z 15 vtipných animovaných hodín umožní sledovanie času podľa vašej chuti

Green Design
• Minimálne množstvo použitých baliacich materiálov šetrí životné prostredie
• Automatické zapnutie/vypnutie displeja v predvolených časoch šetrí energiu



 

SPF4608/12
• Rozmery zariadenia so stojanom (Š x V x H): •
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
• Jas: 200 cd/m²
• Pomer kontrastu (typický): 500:1

Pamäťové médium
• Vstavaná pamäť (RAM): 2 GB (pre 4000 fotografií 

v rozlíšení 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

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Adaptér AC/DC, Manuál 

používateľa

Rozmery

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: (Zapnutý stav v priemere) 4 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 60869 9
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Lepenka
• Rozmery balenia (Š x V x H): 24,5 x 20,5 x 8,5 cm
• Hmotnosť brutto: 0,769 kg
• Hmotnosť netto: 0,543 kg
• Hmotnosť obalu: 0 226 kg
• Typ policového umiestnenia: Položenie

Vonkajší kartón
• GTIN: 1 87 12581 60869 6
• Počet užívateľských balení: 2
• Hmotnosť brutto: 1,738 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 25,5 x 17,5 x 22 cm
• Hmotnosť netto: 1,086 kg
• Hmotnosť obalu: 0,652 kg

Pripojiteľnosť
• USB: Rozhranie USB 2.0 Slave
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