
 

 

Philips
Digitális PhotoFrame

26,4 cm-es (10,4"-es)
16:9 képformátum

SPF4610
„...aznap nem tudtuk abbahagyni 

a nevetést!”
Tartsa egész évben frissen a legemlékezetesebb pillanatokat a Philips PhotoFrame 
segítségével. A kompakt, egyszerűen használható keret bármelyik otthon díszévé válik.

Csúcsminőségű képernyő a lenyűgöző vizuális élmény érdekében
• imagen Pro az éles, élénk színű képekért és a természetes bőrszínért
• Állítsa új fénybe a régi emlékeit a RadiantColor technológiával

Egyszerű, intuitív működtetés, és nagyszerű kényelem
• Mókás órák, hogy mindig tudja, mennyi az idő
• Automatikus diavetítés memóriakártyáról
• Gyors és könnyű menü, a fényképek kereséséhez és rendezéséhez

Környezetbarát kialakítás
• Kis méretű csomagolás a felhasznált anyagok minimalizálása érdekében
• Adott időben automatikusan be-ki kapcsolódó kijelző az energiatakarékosságért



 Kis méretű csomagolás
A legkisebb méretű csomagolásról gondoskodunk, 
hogy a lehető legkevesebb anyagot használjuk fel a 
gyártásnál, valamint hogy takarékoskodjunk az 
üzemanyaggal is a szállítás során.

Mókás órák, hogy mindig tudja, mennyi 
az idő
Amikor nem nézeget fényképeket, kapcsoljon át az 
órára. A PhotoFrame képkeret azonnal órává 
változik

Automatikusan induló diavetítés
A memóriakártya behelyezésekor automatikusan 
elindul a diavetítés.

imagen Pro az élénk színekért
Az egyedülálló Philips imagen képjavító technológia 
automatikusan elemzi a képeket, javítja a színeket és 
beállítja az optimális kontrasztot. A továbbfejlesztett 
imagen Pro a nagyobb színhűség, színmélység és az 
intelligens kontraszt érdekében az imagen 3 alapvető 
elemeit tartalmazza. Ezen felül az imagen Pro javított 
bőrszínt, élesebb képet és a fényképeknél nagyon 
fontos villódzásmentes élményt kínál.

RadiantColor
A RadiantColor a Philips exkluzív technológiája, mely 
optimális 4:3 képformátumban jeleníti meg a kisebb 
méretű képeket; ehhez kiterjeszti a nem teljes 
képernyő méretű képek szélének színét a képernyő 
oldaláig; így megszünteti a fekete sávokat és a 
képaránytorzítást.
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