
 

 

Philips
Cyfrowa ramka 
PhotoFrame™

Cyfrowy ekran LCD 10" 

(25,4 cm)

SPF4612
Nasze najwspanialsze wakacje!

Stylowa, smukła cyfrowa ramka do zdjęć PhotoFrame™ SPF4612 firmy Philips umożliwia 
oglądanie zarówno zdjęć, jak i filmów. Teraz możesz ponownie przeżyć w pełni te bezcenne 
chwile — dzięki żywym kolorom, płynnemu odtwarzaniu ruchu i wysokiej jakości dźwięku.

Najwyższej jakości wyświetlacz zapewnia olśniewający obraz
• Wyświetlacz o dużej rozdzielczości zapewnia optymalne wrażenia wizualne
• Technologia imagen Pro zapewnia ostry, żywy i naturalny odcień skóry

Prosta, intuicyjna i wygodna obsługa
• Obsługa jednym przyciskiem — pełna kontrola nad urządzeniem
• Zabawne zegary wyświetlają czas
• Automatyczny pokaz slajdów z karty pamięci

Ekologiczna konstrukcja
• Minimalistyczne opakowanie w trosce o środowisko
• Funkcja automatycznego włączania i wyłączania wyświetlacza o wybranej godzinie gwarantuje 

oszczędność energii



 Automatyczny pokaz slajdów
Automatyczny pokaz slajdów rozpoczyna się po 
podłączeniu karty pamięci, co jest idealnym 
rozwiązaniem, gdy szkoda Ci czasu na kopiowanie 
zdjęć do ramki PhotoFrame™.

Wyświetlacz o dużej rozdzielczości
Wyświetlacz o dużej rozdzielczości zapewnia 
optymalne wrażenia wizualne

Technologia imagen Pro zapewnia żywe 
kolory
Wyjątkowa technologia udoskonalania zdjęć Philips 
imagen automatycznie analizuje zdjęcia, poprawia 
nasycenie kolorów i optymalizuje kontrast. imagen 
Pro to zaawansowana technologia udoskonalania 
zdjęć, zapewniająca dokładniejsze i głębsze kolory 
oraz inteligentne dopasowanie kontrastu. Ponadto 
technologia ta zapewnia ulepszone odwzorowanie 
koloru skóry i wyraźniejsze zdjęcia.

Zabawne zegary wyświetlają czas
Przełącz ramkę PhotoFrame w tryb zegara, gdy nie 
oglądasz zdjęć.

Minimalistyczne opakowanie
Minimalistyczne opakowanie w trosce o środowisko
SPF4612/12

Zalety
• USB: Master USB 2.0
Obraz/wyświetlacz
• Kąt widzenia: przy C/R > 10, 120º (poz.) / 100º 

(pion.)
• Czas eksploatacji dla 50% jasności: 20 000 godz.
• Format obrazu: 16:9
• Rozdzielczość panelu: 1024 x 600
• Jasność: 180 cd/m²
• Współczynnik kontrastu (typowy): 500:1

Pamięć
• Wbudowana pamięć (RAM): 2 GB (na 3000 zdjęć)
• Typy kart pamięci: Secure Digital (SD), Secure 

Digital (SDHC), Karta MMC, Memory Stick, 
Memory Stick Pro

Udogodnienia
• Obsługiwany format zdjęć: Zdjęcie JPEG
• Obsługiwane formaty plików wideo: MPEG4 AVC/

H.264, w formatach .MOV oraz .AVI, MotionJPEG
• Czytnik kart: Wbudowany (1x)
• Wybór miejsca: Krajobraz (poziomo), Portret 

(pionowo)
• Przyciski i elementy sterujące: Przycisk zasilania, 4-

kier. przycisk nawigacyjny i Enter
• Tryb odtwarzania: Przeglądanie w trybie 

pełnoekranowym, Pokaz slajdów, Przeglądanie w 
trybie miniatur

• Certyfikaty: CE, Szwajcaria, GOST

Moc
• Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz
• Obsługiwany tryb zasilania: Zasilanie prądem 

zmiennym
• Wyjście prądu stałego (w amperach): 1 A
• Wyjście prądu stałego (w woltach): 9 V

Możliwości połączeń

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy 

stabilizowany, Skrócona instrukcja obsługi, 
Przewód USB

• Instrukcja obsługi: arabski, czeski, duński/norweski, 
holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, 
grecki, włoski, malajski, polski, portugalski, rosyjski, 
hiszpański, szwedzki, chiński (tradycyjny), turecki

Wymiary
• Wymiary zestawu z podstawą (szer. x wys. x gł.): 

286 x 189 x 16,5 mm
• Waga: 0,47 kg
• Zakres temperatur (eksploatacja): od 0°C do 40°C
• Zakres temperatur (przechowywanie): -10°C do 

60°C

Wymiary opakowania
• EAN: 87 12581 60868 2
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

33,5 x 26,5 x 6,5 cm
• Waga brutto: 0,9 kg
• Waga netto: 0,54 kg
• Ciężar opakowania: 0,36 kg

Karton zewnętrzny
• GTIN: 1 87 12581 60868 9
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Waga brutto: 3,1 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

34,5 x 20,6 x 28 cm
• Waga netto: 1,62 kg
• Ciężar opakowania: 1,48 kg
•
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