
 

 

Philips
Digitálny fotografický rám

25,4 cm (10") digitálny displej 

LCD

SPF4612
Najlepšie prázdniny 

v našom živote!
Štýlový a tenký digitálny fotografický rám Philips SPF4612 prehráva fotografie aj videá. 
Prežite výnimočné chvíle znova v celej ich nádhere – so žiarivými farbami, pohybom a 
zvukom.

Vysokokvalitný displej pre očarujúci obraz
• Displej s vysokým rozlíšením prináša optimálne vizuálne potešenie
• imagen Pro pre ostré, sýte a prirodzené farby pokožky

Jednoduché, intuitívne a pohodlné ovládanie
• Obsluha jedným tlačidlom – dokonalá kontrola stlačením jedného tlačidla
• Sledujte čas so zábavnými hodinami
• Automatická prezentácia z pamäťovej karty

Green Design
• Minimálne množstvo použitých baliacich materiálov šetrí životné prostredie
• Automatické zapnutie/vypnutie displeja v predvolených časoch šetrí energiu



 Automatická prezentácia
Automatická prezentácia sa spustí z akejkoľvek 
pamäťovej karty v tých prípadoch, keď nechcete 
kopírovať fotografie priamo do fotografického rámu.

Displej s vysokým rozlíšením
Displej s vysokým rozlíšením prináša optimálne 
vizuálne potešenie

imagen Pro pre sýtejšie farby
Jedinečná technológia zdokonalenia imagen od 
spoločnosti Philips automaticky analyzuje vaše 
fotografie, aby upravila farbu a nastavila optimálny 
kontrast. imagen Pro predstavuje pokročilejšie 
zdokonalenie obrazu, ktoré zahŕňa 3 základné prvky 
z imagen, aby dosahovala lepšiu presnosť farieb, 
hĺbku farieb a inteligentný kontrast. Okrem toho 
imagen Pro ponúka zdokonalenú farbu pokožky, 
ostrejšie obrázky a sledovanie fotografií bez 
kmitania, čo je veľmi dôležité pri statických 
záberoch.

Sledujte čas so zábavnými hodinami
Keď si nechcete prezerať fotografie, prepnite na 
režim hodín. Fotografický rám sa okamžite zmení na 
hodiny.

Minimalistický dizajn balenia
Minimálne množstvo použitých baliacich materiálov 
šetrí životné prostredie
SPF4612/12

Hlavné prvky
• USB: USB 2.0 Master
Obraz/Displej
• Uhol zobrazenia: pri C/R > 10, 120º (H)/100º (V)
• Životnosť, do 50 % jasu: 20 000 hod
• Pomer strán: 16:9
• Rozlíšenie panela: 1024 x 600
• Jas: 180 cd/m²
• Pomer kontrastu (typický): 500:1

Pamäťové médium
• Vstavaná pamäť (RAM): 2 GB (pre 3 000 fotografií)
• Typy pamäťových kariet: Secure Digital (SD), 

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

Vybavenie a vlastnosti
• Podporovaný formát fotografií: Fotografia JPEG
• Podporovaný formát videa: MPEG4 AVC/H.264, vo 

formáte .MOV a .AVI, MotionJPEG
• Čítačka kariet: Vstavané (1 x)
• Umiestnenie: Na šírku, Na výšku
• Tlačidlá a ovládanie: Vypínač, 4-smerné navigačné 

tlačidlo a enter
• Režim prehrávania: Prezeranie na celej obrazovke, 

Prezentácia, Prezeranie miniatúr
• Regulačné schválenia: CE, Švajčiarsko, GOST

Príkon
• Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz
• Podporovaný režim napájania: Napájanie zo siete
• Výstup jednosmerného prúdu v ampéroch: 1 A
• Výstup jednosmerného prúdu vo voltoch: 9 V

Pripojiteľnosť

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Adaptér AC/DC, Stručná 

príručka spustenia, USB kábel
• Manuál používateľa: Arabčina, Čeština, Dánsky/

nórsky, Holandčina, Angličtina, Fínčina, 
Francúzština, Nemčina, Grécky, Taliančina, 
Malajčina, Poľština, Portugalčina, Ruština, 
Španielčina, Švédčina, Tradičná čínština, Turečtina

Rozmery
• Rozmery zariadenia so stojanom (Š x V x H): 

286 x 189 x 16,5 mm
• Hmotnosť: 0,47 kg
• Rozsah teploty (prevádzkový): 0 °C až 40 °C
• Rozsah teploty (uskladnenia): -10 °C až 60 °C

Rozmery balenia
• EAN: 87 12581 60868 2
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Lepenka
• Rozmery balenia (Š x V x H): 33,5 x 26,5 x 6,5 cm
• Hmotnosť brutto: 0,9 kg
• Hmotnosť netto: 0,54 kg
• Hmotnosť obalu: 0,36 kg

Vonkajší kartón
• GTIN: 1 87 12581 60868 9
• Počet užívateľských balení: 3
• Hmotnosť brutto: 3,1 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 34,5 x 20,6 x 28 cm
• Hmotnosť netto: 1,62 kg
• Hmotnosť obalu: 1,48 kg
•
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