
 

 

Philips
Digital PhotoFrame

26,4 cm
Höjd-/breddförhållande 16:9

SPF4610
"...kunde inte sluta 

skratta den dagen!"
Håll dina mest minnesvärda ögonblick vid liv året runt med Philips Photoframe. Den här 
kompakta ramen är enkel att använda och passar i alla hem.

Skärm i toppkvalitet för en otrolig tittarupplevelse
• imagen Pro för skarpa, livfulla och naturliga hudtoner
• Kasta nytt sken över gamla minnen med RadiantColor

Enkel, intuitiv hantering och fantastisk bekvämlighet
• Håll tiden med roliga klockor
• Automatiskt bildspel från minneskort
• Enkel snabbmeny för bläddring, sökning och organisering

Miljömedveten design
• Våra förpackningar är små för att materialåtgången ska minimeras
• Skärmen slås av och på automatiskt vid valda tidpunkter för att spara ström



 Våra förpackningar är små
Vi gör våra förpackningar så små som möjligt för att 
minimera både materialåtgången i produktion och 
bränsleförbrukningen under transport.

Håll tiden med roliga klockor
Växla till klockläge när du inte tittar på bilder. På ett 
ögonblick blir din PhotoFrame en klocka.

Automatiskt bildspel startar
Bildspel med foton startas automatiskt när du har 
satt i minneskortet.

imagen Pro för livfulla färger
Philips unika bildförbättringsteknik analyserar 
automatiskt dina foton och justerar färger för 
optimal kontrast. imagen Pro ger en mer avancerad 
bildförbättring inklusive de 3 viktigaste 
komponenterna från imagen för bättre 
färgåtergivning, färgdjup och smart kontrast. 
Förutom detta ger imagen Pro förbättrade 
hudfärger, skarpare bilder och flimmerfri bildvisning 
vilket är väldigt viktigt för stillbilder.

RadiantColor
RadiantColor är Philips egen teknik för visning av 
små bilder i det optimala höjd-/breddförhållandet 
4:3. Med hjälp av den här tekniken dras färgerna i 
bilder som är mindre än helskärmsbilder ut på 
skärmen och på så sätt undviker du svarta fält och får 
ett störningsfritt höjd-/breddförhållande.
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Funktioner
• Apparatstorlek med stativ (B x H x D): 
Bild/visning
• Synfältsvinkel: vid C/R > 10, 130º (H)/110º (V), 

120º (H)/100º (V)
• Livslängd till 50 % ljusstyrka: 20 000 tim
• Bildförhållande: 16:9
• Skärmupplösning: 1024 x 600
• Ljusstyrka: 160 cd/m²
• Kontrastförhållande (medel): 500:1
• Effektiv visningsyta: 1024 x 600

Lagring
• Inbyggt minne (RAM): 128 MB (för 1 000 foton)
• Minneskortstyper: Secure Digital (SD), Secure 

Digital (SDHC), Multimediakort, Memory Stick™, 
Memory Stick Pro

Bekvämlighet
• Bildformat som kan användas: JPEG-foton
• Kortläsare: Inbyggd (1x)
• Placering: Liggande, Stående
• Knappar och kontroller: 3 knappar
• Uppspelningsläge: Bläddra i helskärm, Bildspel, 

Bläddra bland miniatyrbilder
• Myndighetsgodkännande: CE, GOST

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Nätadapter
• Bruksanvisning: Nederländska, Engelska, Franska, 

Tyska, Italienska

Mått

286,5 x 189,5 x 122 mm
• Vikt: 0,58 kg
• Temperaturintervall (drift): 0 °C till 40 °C
• Temperaturintervall (förvaring): -10 °C till 60 °C

Effekt
• Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
• Strömförbrukning: 3 W
• Energiläge som kan användas: Nätdriven
• DC-utgång ampere: 0,65 A
• DC-utgång volt: 5 V

Förpackningens mått
• Typ av hyllplacering: Dummy
• EAN: 87 12581 60336 6
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningens mått (B x H x D): 

33,5 x 26,5 x 6,5 cm
• Bruttovikt: 0,873 kg
• Nettovikt: 0,553 kg
• Taravikt: 0,320 kg
• Förpackningstyp: Dummy

Yttre kartong
• GTIN: 1 87 12581 60336 3
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Bruttovikt: 2,891 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 34,5 x 20,6 x 28 cm
• Nettovikt: 1,659 kg
• Taravikt: 1,232 kg
•
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