
 

 

Philips
Digitális PhotoFrame

20,3 cm-es (8"-es)
Multimédiás 4:3 képformátumú

SPF5008
„...ez volt a legjobb nyaralás!”

PhotoFrame képkeret érintésvezérléssel
A jó idők hamar elszállnak. Tartsa boldog pillanatait a Philips PhotoFrame képkeretnek köszönhetően 

elérhető közelségben az év minden napján. Ez az elegáns kivitelezésű, érintésvezérléssel ellátott 

PhotoFrame hihetetlenül könnyen hozzáférhető vizuális élményt garantál az Ön számára.

Csúcsminőségű képernyő a lenyűgöző vizuális élmény érdekében
• 4:3-as képformátum az optimális, torzításmentes megjelenítéshez
• imagen Pro az éles, élénk színű képekért és a természetes bőrszínért
• Állítsa új fénybe a régi emlékeit a RadiantColor technológiával

Egyszerű, intuitív működtetés, és nagyszerű kényelem
• Pihentető időkijelzés az animációs óra segítségével
• Automatikus diavetítés USB eszközről vagy memóriakártyáról
• Érintésérzékeny kezelőszervek a PhotoFrame képkeret peremén

Környezetbarát, zöld kialakítás
• Környezetbarát fényképkeret
• Energiatakarékos automatikus elhalványítás a környezeti megvilágításnak megfelelően



 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.

4:3-as tökéletes képformátum
A Philips digitális PhotoFrame az ideális látványt 
biztosító 4:3-as képformátumot alkalmazza a 
fényképek megjelenítéséhez.

Animációs óra
Amikor nem nézeget fényképeket, kapcsoljon át erre 
a pihentető és színes órára. A PhotoFrame képkeret 
azonnal órává változik. Az animációs óra ideális 
gyermekek számára, és egyben nagyszerű eszköz 
arra, hogy segítségével elsajátíthassák az idő 
leolvasását.

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

Érintésvezérlés a keret peremén
A PhotoFrame képkeret érintésérzékeny 
kezelőszerveinek világítása a működtetés alatt 
azonnal bekapcsol, így könnyen áttekintheti 
fényképeit, videoklipjeit és zeneszámait. 
Fényképnézegetés módban csúsztassa végig ujját a 
vízszintes érintősávon, és válassza ki egyszerűen az új 
fényképet a képernyőn látható indexképek közül.

RadiantColor
A RadiantColor a Philips exkluzív technológiája, mely 
optimális 4:3 képformátumban jeleníti meg a kisebb 
méretű képeket; ehhez kiterjeszti a nem teljes 
képernyő méretű képek szélének színét a képernyő 
oldaláig; így megszünteti a fekete sávokat és a 
képaránytorzítást.

Környezetbarát fényképkeret
A Philips PhotoFrame fényképkeret tervezése az 
EcoDesign elvek szerint történt: ezek célja a 
környezetre gyakorolt káros hatás csökkentése a 
kisebb áramfogyasztás, a káros anyagok elhagyása, a 
kisebb súly, a hatékonyabb csomagolás, illetve a 
nagyobb mértékű újrahasznosítás révén.

Smart Power Pro
A Smart Power Pro érzékelő az energiafogyasztás 
csökkentésének érdekében a környezeti 
megvilágítást érzékelve kapcsolja be, illetve ki a 
PhotoFrame-et. Ezzel a PhotoFrame fogyasztásának 
akár egyharmadát megtakaríthatja, és mindezt 
automatikusan!
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Fénypontok
• Pozícionálás: Fekvő, Álló, Fénykép automatikus •
Kép/Kijelző
• megtekintési szögtartomány: C/R > 10 mellett, 

130º (H) / 110º (V)
• Élettartam, 50% fényerőig: 20000 óra
• Képformátum: 4:3
• Panel felbontása: 800 x 600
• Fényerő: 250 cd/m²
• Kontrasztarány (tipikus): 300:1

Csatlakoztathatóság
• USB: USB 2.0 gazdaport, USB 2.0 (szolga)

Tároló médiumok
• USB: USB flash meghajtó
• Memóriakártya-típusok: I-es típusú Compact Flash, 

Secure Digital (SD), Secure Digital kártya (SDHC), 
Multimédia kártya, xD kártya, Memory Stick, 
Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory 
Stick Pro Duo

• Beépített memória kapacitása: 512 MB (500 
nagyfelbontású fényképhez)

Kényelem
• Kártyaolvasó: Beépített (2x)
• Támogatott fényképformátum: Legfeljebb 10 MB-

os JPEG-fájlok, 20 megapixelig, JPEG-fénykép
• Támogatott videoformátum: MPEG1 és 4, 

MotionJPEG, .AVI, .MOV
• Támogatott háttérzene: MP3
• Gombok és vezérlőelemek: szélső érintésvezérlés, 

Bekapcsoló gomb
• Lejátszási mód: Teljes képernyős böngészés, 

Diavetítés, Indexkép-böngészés
• Albumkezelés: Létrehozás, Törlés, Szerkesztés, 

Átnevezés
• Fényképszerkesztés: Másolás, Törlés, Forgatás, 

Zoom és szélvágás
• Diabemutató beállításai: Véletlenszerű, Egymás 

utáni, Átmeneti hatás, Kollázs (több képből)
• Fényképeffektek: Fekete-fehér, Szépia
• Beállítás funkció: Fényerőbeállítás, Nyelv, 

Diavetítés, Állapot, Automatikus be/ki, Be/ki 
hangjelzés, Idő és dátum beállítása, Fényképforrás, 
Órakijelző engedélyezése/tiltása, Esemény-
emlékeztető szundítás funkcióval

• Rendszer állapota: Készülékszoftver-verzió, Szabad 
memória

• Csatlakoztatott hordozók állapota: 
Csatlakoztatott adathordozó, Szabad memória

• Előírt jóváhagyások: CE, GOST, Svájc
• Egyéb kényelmi felszerelések: Kensington-zár 

kompatibilitás

elforgatása
• Képernyő háttérszíne: Fekete, Fehér, Szürke, 

Automatikus igazítás
• Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, spanyol, 

német, francia, olasz, holland, dán, portugál, orosz, 
egyszerűsített kínai

• Plug & Play kompatibilitás: Windows 2000/XP vagy 
újabb verzió, Windows Vista, Mac OS X

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: AC/DC adapter, Rövid 

üzembe helyezési útmutató, USB-kábel, Használati 
útmutató CD ROM-on

• Felhasználói kézikönyv: arab, cseh, dán/norvég, 
holland, angol, finn, francia, német, görög, olasz, 
maláj, lengyel, portugál, orosz, egyszerűsített kínai, 
spanyol, svéd, hagyományos kínai, török

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

222,6 x 182,2 x 33,2 mm
• Tömeg: 0,34 kg
• Hőmérséklettartomány (üzem): 0–40 °C
• Hőmérséklettartomány (tárolási): -10 °C-tól 60 

°C-ig

Tápellátás
• Tápegység: 100-240 V AC, 50/60 Hz
• Áramfogyasztás: (Bekapcsolva) 5,5 W
• Támogatott táplálási üzemmód: Váltakozó árammal 

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

Méret csomagolással együtt
• EAN: 87 12581 47540 6
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

25 x 21 x 9,5 cm
• Bruttó tömeg: 1,03 kg
• Nettó tömeg: 0,78 kg
• Táratömeg: 0,25 kg

Külső kartondoboz
• GTIN: 1 87 12581 47540 3
• Fogyasztói csomagolások száma: 2
• Bruttó tömeg: 2,3 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

26 x 20 x 21,9 cm
• Nettó tömeg: 1,56 kg
• Táratömeg: 0,74 kg
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