
 

 

Philips
Digitális PhotoFrame

25,4 cm-es / 10"-es digitális LCD-

vel

SPF4612
Minden idők legjobb vakációja!

Az elegáns és karcsú Philips Digital SPF4612 képkeret fényképet és videót is megjelenít. 
Azok a megfizethetetlen pillanatok már teljes pompájukban visszaidézhetők – az élénk 
színekkel, mozgással, hanggal együtt.

Pompás képmegjelenítés a csúcsminőségű kijelzőn
• Nagy felbontású kijelző az optimális vizuális élmény érdekében
• imagen Pro az éles, élénk színű képekért és a természetes bőrszínért

Egyszerű, intuitív és kényelmes használat
• Egygombos működtetés – a teljes vezérlést egyetlen érintéssel megoldhatja
• Mókás órák, hogy mindig tudja, mennyi az idő
• Automatikus diavetítés a memóriakártyáról

Környezetbarát kialakítás
• A környezet védelme érdekében a lehető legkevesebb csomagolóanyagot használtuk fel.
• Adott időben automatikusan be-ki kapcsolódó kijelző az energiatakarékosságért



 Automatikus diavetítés
A diavetítés a memóriakártyáról automatikusan 
elindul, így megtakaríthatja a PhotoFrame képkeretre 
való fényképmásolással töltött időt.

Nagyfelbontású kijelző
Nagy felbontású kijelző az optimális vizuális élmény 
érdekében

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.

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

Kis méretű csomagolás
A környezet védelme érdekében a lehető 
legkevesebb csomagolóanyagot használtuk fel.
SPF4612/12

Fénypontok
• USB-vel: USB 2.0 Master
Kép/Kijelző
• Megtekintési szögtartomány: C/R > 10 mellett, 

120º (H) / 100º (V)
• Élettartam, 50% fényerőig: 20000 óra
• Képformátum: 16:9
• Panel felbontása: 1024 x 600
• Fényerő: 180 cd/m²
• Kontrasztarány (tipikus): 500:1

Tároló médiumok
• Beépített memória (RAM): 2 GB (3000 

fényképhez)
• Memóriakártya-típusok: Secure Digital (SD), 

Secure Digital kártya (SDHC), Multimédia kártya, 
Memory Stick, Memory Stick Pro

Kényelem
• Támogatott fényképformátum: JPEG-fénykép
• Támogatott videoformátum: MPEG4 AVC/H.264, 

.MOV és .AVI formátumban, MotionJPEG
• Kártyaolvasó: Beépített (1x)
• Pozicionálás: Fekvő, Álló
• Gombok és vezérlőelemek: Bekapcsoló gomb, 

Négyutas navigációs gomb és enter
• Lejátszási mód: Teljes képernyős böngészés, 

Diavetítés, Indexkép-böngészés
• Előírt jóváhagyások: CE, Svájc, GOST

Tápellátás
• Tápellátás: 100–240 V AC, 50/60 Hz
• Támogatott táplálási üzemmód: Váltakozó árammal 

történő üzemeltetés
• DC kimenet, amper: 1 A
• DC kimenet, volt: 9 V

Csatlakoztathatóság

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: AC/DC adapter, Gyors 

üzembe helyezési útmutató, USB kábel
• Felhasználói kézikönyv: arab, cseh, dán/norvég, 

holland, angol, finn, francia, német, görög, olasz, 
maláj, lengyel, portugál, orosz, spanyol, svéd, 
hagyományos kínai, török

Méretek
• A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 

286 x 189 x 16,5 mm
• Tömeg: 0,47 kg
• Hőmérséklettartomány (üzem): 0–40 °C
• Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -10 °C-tól 60 

°C-ig

Méret csomagolással együtt
• EAN: 87 12581 60868 2
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

33,5 x 26,5 x 6,5 cm
• Bruttó tömeg: 0,9 kg
• Nettó tömeg: 0,54 kg
• Táratömeg: 0,36 kg

Külső karton
• GTIN: 1 87 12581 60868 9
• Fogyasztói csomagolások száma: 3
• Bruttó tömeg: 3,1 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

34,5 x 20,6 x 28 cm
• Nettó tömeg: 1,62 kg
• Táratömeg: 1,48 kg
•
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