
 

 

Philips
Ramă digitală PhotoFrame

LCD digital de 25,4 cm / 10"

SPF4612
Cea mai frumoasă vacanţă 

de până acum!
Rama foto digitală Philips SPF4612, elegantă şi subţire, redă atât fotografii, cât şi clipuri 
video. Acum puteţi retrăi momentele preţioase la intensitate maximă - având culori, 
mişcări şi sunete vibrante.

Afișaj de cea mai bună calitate pentru imagini impresionante
• Afișaj de înaltă rezoluţie pentru o experienţă vizuală optimă
• imagen Pro pentru culori clare, vibrante și naturale ale pielii

Operare simplă, intuitivă și comodă
• Acţionare cu un singur buton – control total la distanţă de o atingere
• Afișaţi ora cu ceasuri distractive
• Prezentare automată de diapozitive de pe cardul de memorie

Design ecologic
• Ambalaje minimale utilizate pentru a proteja mediul
• Afișaj cu pornire/oprire automată la ore prestabilite pentru a economisi energie



 Prezentare automată de diapozitive
Prezentările automate de diapozitive pornesc de pe 
cardul de memorie, fiind utile în toate situaţiile în 
care nu doriţi să pierdeţi timpul copiind fotografiile 
pe PhotoFrame.

Ecran cu rezoluţie înaltă
Afișaj de înaltă rezoluţie pentru o experienţă vizuală 
optimă

imagen Pro pentru culori vibrante
Tehnologia unică de optimizare a imaginilor Philips 
imagen vă analizează fotografiile automat pentru a 
corecta culoarea și a regla setările pentru un 
contrast optim. imagen Pro este o tehnologie mai 
performantă de optimizare a imaginilor care conţine 
cele 3 elemente esenţiale de la imagen pentru 
obţinerea unui nivel sporit de acurateţe și 
profunzime a culorii și un contrast elegant. În plus, 
imagen Pro oferă o culoare a pielii îmbunătăţită, 
imagini mai clare și vizualizarea fotografiilor fără 
pâlpâiri, un aspect foarte important în cazul 
imaginilor statice.

Afișaţi ora cu ceasuri distractive
Comutaţi la modul ceas când nu aveţi nevoie să 
vizualizaţi fotografii. Instantaneu, rama PhotoFrame 
devine un ceas.

Design cu ambalaj minimal
Ambalaje minimale utilizate pentru a proteja mediul
SPF4612/12

Repere
• USB: USB 2.0 Master
Imagine/Ecran
• Unghi de vizionare: la C/R > 10, 120º (H) / 100º (V)
• Luminozitate cu 50% mai mare: 20000 oră
• Raport lungime/lăţime: 16:9
• Rezoluţie panou: 1024 x 600
• Luminozitate: 180 cd/m²
• Raport contrast (uzual): 500:1

Suport de stocare
• Memorie încorporată (RAM): 2 GB (pentru 3000 

de fotografii)
• Tipuri de carduri de memorie: Secure Digital (SD), 

Secure Digital (SDHC), Card multimedia, Memory 
Stick, Memory Stick Pro

Confort
• Format foto acceptat: Fotografie JPEG
• Format video acceptat: MPEG4 AVC/H.264, în 

format .MOV și .AVI, MotionJPEG
• Cititor de carduri: Încorporat (1x)
• Poziţionare: Peisaj, Portret
• Butoane și controale: Buton de alimentare, Buton 

de navigare cu 4 direcţii
• Mod Redare: Parcurgere pe tot ecranul, 

Prezentare, Parcurgere pictograme
• Reglementări și standarde: CE, Elveţia, GOST

Alimentare
• Sursă de alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Mod Alimentare acceptat: Alimentare CA
• Curent de ieșire c.c.: 1 A
• Tensiune de ieșire c.c.: 9 V

Conectivitate

Accesorii
• Accesorii incluse: Adaptor CA/CC, Ghid de 

iniţiere rapidă, Cablu USB
• Manual de utilizare: Arabă, Cehă, Daneză/

Norvegiană, Olandeză, Engleză, Finlandeză, 
Franceză, Germană, Greacă, Italiană, Malaieză, 
Poloneză, Portugheză, Rusă, Spaniolă, Suedeză, 
Chineză tradiţională, Turcă

Dimensiuni
• Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 

286 x 189 x 16,5 mm
• Greutate: 0,47 kg
• Interval temperatură (operare): între 0°C și 40°C
• Interval temperatură (stocare): între -10°C și 60°C

Dimensiunile ambalajului
• EAN: 87 12581 60868 2
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

33,5 x 26,5 x 6,5 cm
• Greutate brută: 0,9 kg
• Greutate netă: 0,54 kg
• Greutate proprie: 0,36 kg

Cutie exterioară
• GTIN: 1 87 12581 60868 9
• Număr de ambalaje: 3
• Greutate brută: 3,1 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 34,5 x 20,6 x 28 cm
• Greutate netă: 1,62 kg
• Greutate proprie: 1,48 kg
•
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