
 

 

Philips
Digitaal PhotoFrame

Digitaal LCD-scherm van 25,4 cm 

(10")

SPF4612
Onze allerleukste vakantie!

Op de stijlvolle en slanke Philips SPF4612 digitale fotolijst kunt u zowel foto's als video's 
bekijken. Beleef onvergetelijke momenten steeds opnieuw in levendige beelden met 
natuurlijke kleuren en geluid.

Hoogwaardig scherm voor schitterende beelden
• Scherm met hoge resolutie voor optimaal kijkplezier
• imagen Pro voor scherpe, levendige en natuurlijke huidskleuren

Eenvoudig, intuïtief en gebruiksvriendelijk
• Eénknopsbediening: complete bediening met slechts één druk op de knop
• Blijf bij de tijd met leuke klokken
• Automatische diapresentatie vanaf de geheugenkaart

Ecologisch ontwerp
• Minimaal verpakkingsmateriaal voor een beter milieu
• Automatische in-/uitschakeling van het scherm bij vooraf ingestelde tijden voor 

energiebesparing



 Automatische diapresentatie
Als u de geheugenkaart plaatst, wordt automatisch 
een diapresentatie gestart. Handig wanneer u geen 
zin hebt uw foto's naar het PhotoFrame te kopiëren.

Scherm met hoge resolutie
Scherm met hoge resolutie voor optimaal kijkplezier

imagen Pro voor levendige kleuren
De unieke imagen-fotoverbeteringstechnologie van 
Philips analyseert uw foto's automatisch om de 
kleuren te verbeteren en aan te passen voor een 
optimaal contrast. imagen Pro biedt een nog 
geavanceerdere fotoverbetering en combineert de 
3 essentiële elementen van imagen om de kleuren 
nauwkeuriger weer te geven, de kleurdiepte te 
optimaliseren en het contrast dynamisch te 
verbeteren. Bovendien zorgt imagen Pro voor 
natuurlijkere huidskleuren, scherpere beelden en 
een trillingsvrije weergave van foto's, wat erg 
belangrijk is voor stilstaande beelden.

Blijf bij de tijd met leuke klokken
Schakel over op de klokmodus als u geen foto's wilt 
bekijken. Uw PhotoFrame wordt direct een klok.

Minimaal verpakkingsmateriaal
Minimaal verpakkingsmateriaal voor een beter milieu
SPF4612/12

Kenmerken
• USB: USB 2.0-Master
Beeld/scherm
• Kijkhoek: bij C/R > 10, 120º (H)/100º (V)
• Tot 50% helderheid tijdens levensduur: 20.000 uur
• Beeldformaat: 16:9
• Schermresolutie: 1024 x 600
• Helderheid: 180 cd/m²
• Contrastverhouding (normaal): 500:1

Opslagmedia
• Ingebouwd geheugen (RAM): 2 GB (3000 foto's)
• Geheugenkaarttypen: Secure Digital (SD), Secure 

Digital (SDHC), Multimediakaart, Memory Stick, 
Memory Stick Pro

Comfort
• Ondersteuning fotoformaat: JPEG-foto
• Ondersteund videoformaat: MPEG4 AVC/H.264, 

in MOV- en AVI-formaat, MotionJPEG
• Kaartlezer: Ingebouwd (1x)
• Plaatsing: Horizontaal, Verticaal
• Knoppen en bedieningselementen: Aan-uitknop, 

Vierrichtingsnavigatietoets en Enter-toets
• Afspeelmodus: Bladeren in volledige weergave, 

Diapresentatie, Bladeren met (touchscreen-
)icoontjes

• Officiële goedkeuringen: CE, Zwitserland, GOST

Vermogen
• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
• Ondersteuning voor energiemodus: Werkt op 

AC-stroom
• Stroomuitvoer (ampère): 1 A
• Stroomuitvoer (volt): 9 volt

Connectiviteit

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, 

Snelstartgids, USB-kabel
• Gebruiksaanwijzing: Arabisch, Tsjechisch, Deens/

Noors, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, 
Grieks, Italiaans, Maleisisch, Pools, Portugees, 
Russisch, Spaans, Zweeds, Traditioneel Chinees, 
Turks

Afmetingen
• Afmetingen apparaat (met standaard) (B x H x D): 

286 x 189 x 16,5 mm
• Gewicht: 0,47 kg
• Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 °C tot 40 °C
• Temperatuurbereik (opslag): -10 °C tot 60 °C

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 87 12581 60868 2
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

33,5 x 26,5 x 6,5 cm
• Brutogewicht: 0,9 kg
• Nettogewicht: 0,54 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,36 kg

Omdoos
• GTIN: 1 87 12581 60868 9
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Brutogewicht: 3,1 kg
• Omdoos (L x B x H): 34,5 x 20,6 x 28 cm
• Nettogewicht: 1,62 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,48 kg
•
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