
 

 

Philips
Ramă digitală PhotoFrame

• 26,4 cm (10,4")
• Raport de afișare 16:9

SPF4610
"...nu mă puteam opri 

din râs în acea zi!"
Păstraţi vii cele mai memorabile momente pe tot parcursul anului cu Philips Photoframe. 
Această ramă compactă este uşor de utilizat şi arată bine în orice locuinţă.

Afișaj de calitate pentru experienţă uimitoare
• imagen Pro pentru culori clare, vibrante și naturale ale pielii
• Redaţi strălucirea amintirilor vechi cu RadiantColor

Operare simplă și intuitivă
• Afișaţi ora cu ceasuri distractive
• Prezentare automată de pe cardul de memorie
• Meniu rapid și ușor pentru navigare, căutare și organizare

Design ecologic
• Ambalajele noastre sunt mici pentru a minimiza materialele utilizate
• Afișaj cu pornire/oprire automată la ore prestabilite pentru a economisi energie



 Ambalajele noastre sunt mici
Ne facem ambalajele cât mai mici posibil pentru a 
minimiza materialele utilizate în producţie, precum și 
cantitatea de combustibil consumată în timpul 
transportului.

Afișaţi ora cu ceasuri distractive
Comutaţi la modul ceas când nu aveţi nevoie să 
vizualizaţi fotografii. Instantaneu, rama PhotoFrame 
devine un ceas.

Pornire automată a prezentării
Prezentarea de fotografii începe automat, odată ce 
introduceţi cardul de memorie.

imagen Pro pentru culori vibrante
Tehnologia unică de optimizare a imaginilor Philips 
imagen vă analizează fotografiile automat pentru a 
corecta culoarea și a regla setările pentru un 
contrast optim. imagen Pro este o tehnologie mai 
performantă de optimizare a imaginilor care conţine 
cele 3 elemente esenţiale de la imagen pentru 
obţinerea unui nivel sporit de acurateţe și 
profunzime a culorii și un contrast elegant. În plus, 
imagen Pro oferă o culoare a pielii îmbunătăţită, 
imagini mai clare și vizualizarea fotografiilor fără 
pâlpâiri, un aspect foarte important în cazul 
imaginilor statice.

RadiantColor
RadiantColor este o tehnologie Philips exclusivă 
pentru afișarea fotografiilor mai mici în raportul de 
afișare 4:3 prin extinderea culorii pe marginile unei 
fotografii afișate într-un ecran incomplet pe laturile 
întregului ecran, eliminând dungile negre și 
distorsiunile raportului de afișare.
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Repere
• Greutate proprie: 1,232 kg
•

Imagine/Ecran
• Unghi de vizionare: la C/R > 10, 130º (H) / 110º (V), 

120º (H) / 100º (V)
• Luminozitate cu 50% mai mare: 20000 oră
• Raport lungime/lăţime: 16:9
• Rezoluţie panou: 1024 x 600
• Luminozitate: 160 cd/m²
• Raport contrast (uzual): 500:1
• Zonă vizualizare efectivă: 1024 x 600

Suport de stocare
• Memorie încorporată (RAM): 128 MB (pentru 

1000 de fotografii)
• Tipuri de carduri de memorie: Secure Digital (SD), 

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

Confort
• Format foto acceptat: Fotografie JPEG
• Cititor de carduri: Încorporat (1x)
• Poziţionare: Peisaj, Portret
• Butoane și controale: 3 butoane
• Mod Redare: Parcurgere pe tot ecranul, 

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

Accesorii
• Accesorii incluse: Adaptor CA/CC
• Manual de utilizare: Olandeză, Română, Franceză, 

Germană, Italiană

Dimensiuni
• Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 

286,5 x 189,5 x 122 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: 3 W
• Mod Alimentare acceptat: Alimentare CA
• Curent de ieșire c.c.: 0,65 A
• Tensiune de ieșire c.c.: 5 V

Dimensiunile ambalajului
• Tipul amplasării pe rafturi: Dummy
• EAN: 87 12581 60336 6
• Număr de produse incluse: 1
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

33,5 x 26,5 x 6,5 cm
• Greutate brută: 0,873 kg
• Greutate netă: 0,553 kg
• Greutate proprie: 0,320 kg
• Tip ambalaj: Dummy

Cutie exterioară
• GTIN: 1 87 12581 60336 3
• Număr de ambalaje: 3
• Greutate brută: 2,891 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 34,5 x 20,6 x 28 cm
• Greutate netă: 1,659 kg
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