
 

 

Philips
Digitální PhotoFrame

25,4cm/ 10" digitální LCD

SPF4612
Nejlepší dovolená ze všech!

Stylový a tenký digitální fotorámeček Philips SPF4612 dokáže přehrávat fotografie i videa. 
Teď můžete svoje nejcennější okamžiky znovu prožít v plném lesku – v živých barvách, 
pohybu i zvuku.

Displej nejvyšší kvality s oslnivým obrazem
• Displej s vysokým rozlišením umožňuje maximálně si vychutnat obraz
• imagen Pro pro ostřejší a živější barvy s přirozenými pleťovými odstíny

Jednoduché, intuitivní a praktické používání
• Obsluha jedním tlačítkem – kompletní ovládání na jeden dotek
• Sledujte čas na animovaných hodinách
• Automatická prezentace z paměťové karty

Zelený design
• Minimalizace balicího materiálu přispívá k ochraně životního prostředí
• Automatické zapnutí/vypnutí displeje po předem nastavené době umožňuje úsporu energie



 Automatická prezentace
Automatické prezentace lze spouštět z paměťové 
karty, pro případy, kdy nechcete ztrácet čas 
kopírováním fotografií do fotorámečku.

Displej s vysokým rozlišením
Displej s vysokým rozlišením umožňuje maximálně si 
vychutnat obraz

imagen Pro pro živější barvy
Jedinečná technologie pro vylepšení obrazu imagen 
společnosti Philips automaticky provádí analýzu 
fotografií, na jejímž základě upravuje barvy a 
optimální kontrast. Technologie imagen Pro je 
pokročilá technologie pro vylepšení obrazu, která 
z technologie imagen přejímá 3 základní části pro 
vyšší přesnost barev, hloubku barev a chytrý 
kontrast. Navíc technologie imagen Pro nabízí 
vylepšenou barvu pokožky, ostřejší obraz a 
prohlížení fotografií bez blikání, které je pro 
fotografie velmi důležité.

Sledujte čas na animovaných hodinách
Když nepotřebujete prohlížet fotografie, přepněte se 
do režimu hodin. Z fotorámečku se okamžitě stanou 
hodiny.

Minimalizace obalu
Minimalizace balicího materiálu přispívá k ochraně 
životního prostředí
SPF4612/12

Přednosti
• Hmotnost obalu: 1,48 kg
•

Obraz/displej
• Úhel sledování: - C/R > 10, 120º (H) / 100º (V)
• Životnost, do snížení jasu o 50 %: 20000 h
• Poměr stran: 16:9
• Rozlišení panelu: 1024 x 600
• Jas: 180 cd/m²
• Kontrastní poměr (typický): 500:1

Úložná média
• Vestavěná paměť (RAM): 2 GB (pro 

3 000 fotografií)
• Typy paměťových karet: Secure Digital (SD), 

Paměťová karta Secure Digital SDHC, Multimedia 
Card, Memory Stick, Memory Stick Pro

Pohodlí
• Podporovaný formát fotografií: Fotografie JPEG
• Podporovaný videoformát: MPEG4 AVC/H.264, Ve 

formátu .MOV a .AVI, MotionJPEG
• Čtečka paměťových karet: Vestavěné (1x)
• Umístění: Na šířku, Na výšku
• Tlačítka a ovládací prvky: Tlačítko napájení, 4cestné 

navigační tlačítko a Enter
• Režim přehrávání: Procházení v režimu celé 

obrazovky, Prezentace, Procházení miniatur
• Regulační opatření: CE, Švýcarsko, GOST

Spotřeba
• Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz
• Podpora režimu spotřeby: Napájení na střídavý 

proud
• Výstup, stejnosměrný proud v ampérech: 1 A
• Výstup, stejnosměrný proud ve voltech: 9 V

Možnosti připojení
• USB: USB 2.0 Master

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Napájecí adaptér AC–DC, 

Stručný návod k rychlému použití, Kabel USB
• Uživatelská příručka: Arabština, Čeština, Dánština/

Norština, Nizozemština, Angličtina, Finština, 
Francouzština, Němčina, Řecká, Italština, 
Malajština, Polština, Portugalská, Ruština, 
Španělština, Švédština, Tradiční čínština, Turečtina

Rozměry
• Rozměry přístroje se stojanem (Š x V x H): 

286 x 189 x 16,5 mm
• Hmotnost: 0,47 kg
• Rozsah teplot (provozní): 0 °C až 40°C
• Rozsah teplot (skladovací): -10 °C až 60 °C

Rozměry balení
• EAN: 87 12581 60868 2
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton
• Rozměry balení (Š x V x H): 33,5 x 26,5 x 6,5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,9 kg
• Čistá hmotnost: 0,54 kg
• Hmotnost obalu: 0,36 kg

Vnější obal
• GTIN: 1 87 12581 60868 9
• Počet spotřebitelských balení: 3
• Hrubá hmotnost: 3,1 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 34,5 x 20,6 x 28 cm
• Čistá hmotnost: 1,62 kg
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