
 

 

Philips
Digitálny fotografický rám

20,3 cm/8"
Multimédiá Pomer strán 4:3

SPF5208
„...to boli tie najlepšie prázdniny v našom živote!“
Fotografický rám s dotykovým ovládaním
Dobré časy vždy uplynú rýchlo ako voda. Uchovajte tieto chvíle plné šťastia živé po celé 
roky s fotografickým rámom Philips. Tento elegantne navrhnutý fotografický rám s 
dotykovým ovládaním vám prinesie ten najpríjemnejší zážitok z prezerania fotografií.

Displej prvotriednej kvality pre vynikajúci zážitok z prezerania
• Pomer strán 4:3 pre optimálne zobrazenie bez skreslenia
• imagen Pro pre ostré, sýte a prirodzené farby pokožky
• Pridajte nový vzhľad starým spomienkam s technológiou RadiantColor

Jednoduchá intuitívna prevádzka a vynikajúce pohodlie
• Animované hodiny prehľadne zobrazujú čas
• Automatická prezentácia zo zariadenia USB alebo pamäťovej karty
• Dotykové ovládacie prvky na okrajoch fotografického rámu

Dizajn šetrný k životnému prostrediu
• Ekologický fotografický rám
• Úspora energie cez automatické stlmenie prostredníctvom detekcie okolitého osvetlenia



 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.

Dokonalý pomer strán 4:3
Fotografický rámik Philips zabezpečí zobrazenie 
vašich fotografií v pomere 4:3 a zaistí tak to najlepšie 
potešenie zo sledovania.

Animované hodiny
Ak vás prejde chuť na prezeranie fotografií, môžete 
prepnúť na tieto prehľadné a pestré hodiny. Váš 
fotografický rám sa okamžite premení na hodiny. 
Animované hodiny sú ideálne pre deti a skvele vám 
poslúžia, keď ich budete chcieť naučiť, ako určovať 
čas.

Automatická prezentácia
Automatická prezentácia sa spustí z akéhokoľvek 
pamäťového zariadenia USB alebo pamäťovej karty v 
tých prípadoch, keď nechcete kopírovať fotografie 
priamo do fotografického rámu.

Dotykové ovládacie prvky na okrajoch
Dotykové ovládacie prvky fotografického rámu sú 
počas prevádzky neustále podsvietené, čím umožnia 
jednoduché prechádzanie cez fotografie, videá aj 
hudobné súbory. V režime zobrazenia fotografií 
môžete prstom prechádzať po vodorovnom 
dotykovom okraji a ľahko tak vyberať nové 
fotografie z miniatúr zobrazených na obrazovke.

RadiantColor
RadiantColor je exkluzívna technológia spoločnosti 
Philips na zobrazenie menších fotografií v 
optimálnom pomere strán 4:3 tým, že rozšíri farby na 
okraji fotografií, ktoré nepokrývajú celú obrazovku, 
až po okraj obrazovky, čím odstráni čierne okraje a 
skreslenie spôsobené pomerom strán.

Ekologický fotografický rám
Fotografické rámy značky Philips sú navrhnuté a 
vyrobené v súlade s našimi princípmi ekologického 
dizajnu, ktoré sú zamerané na minimalizáciu 
celkového dopadu na životné prostredie 
prostredníctvom nižšej spotreby energie, 
odstránenia nebezpečných látok, nižšej hmotnosti, 
účinnejšiemu baleniu a lepšej recyklovateľnosti.

Smart Power Pro
Smart Power Pro predstavuje snímač, ktorý zapne a 
vypne fotografický rámik pomocou detekcie 
okolitého osvetlenia, čím obmedzí spotrebu energie 
s ohľadom na životné prostredie. Ušetrí sa tak až 
jedna tretina výdavkov za energiu pre váš 
fotografický rámik. A najlepšie na tom je, že sa to 
všetko vykonáva automaticky!
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Hlavné prvky
• Umiestnenie: Na šírku, Na výšku, Automatické • Hmotnosť obalu: 0 74 kg
•

Obraz/Displej
• Uhol zobrazenia: pri C/R > 10, 130º (H) / 110º (V)
• Životnosť, do 50 % jasu: 20 000 hod
• Pomer strán: 4:3
• Rozlíšenie panela: 800 x 600
• Jas: 250 cd/m²
• Pomer kontrastu (typický): 300:1

Pripojiteľnosť
• USB: Rozhranie USB 2.0 Host, Rozhranie USB 2.0 

Slave

Pamäťové médium
• USB: USB jednotka Flash
• Typy pamäťových kariet: Compact Flash typ I, 

Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), 
Multimedia Card, Karta xD, Memory Stick, 
Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory 
Stick Pro Duo

• Kapacita pamäte: 512 MB (pre 500 fotografií v HD)

Vybavenie a vlastnosti
• Čítačka kariet: Vstavané (2x)
• Podporovaný formát fotografií: Až 10 MB súbory 

JPEG, Až 20 megapixelov, Fotografia JPEG
• Podporovaný formát videa: MPEG1 a 4, 

MotionJPEG, AVI, .MOV
• Podporovaná hudba v pozadí: MP3
• Tlačidlá a ovládanie: Dotykové ovládacie prvky na 

okrajoch, Vypínač
• Režim prehrávania: Prezeranie na celej obrazovke, 

Prezentácia, Prezeranie miniatúr
• Správa albumu: Vytvoriť, Odstrániť, Upraviť, 

Premenovať
• Úprava fotografie: Skopírovať, Odstrániť, 

Rotovanie, Zoom a orezanie
• Nastavenie prezentácie: Náhodné, Postupné, 

Prechodový efekt, Koláž (viacero obrázkov)
• Fotografické efekty: Čiernobielo, Sépia
• Funkcia nastavenia: Nastavenie jasu, Jazyk, Stav, 

Zap./vyp. pípania, Nastaviť dátum a čas, Zapnutie/
vypnutie zobrazovania hodín, Automatické zap./
vyp., Pripomienkovač udalostí s režimom spánok, 
Zdroj fotografií, Prezentácia

• Stav systému: Verzia firmvéru, Zostávajúca pamäť
• Stav pripojených médií: Pripojené médiá, 

Zostávajúca pamäť
• Regulačné schválenia: CE, GOST, Švajčiarsko
• Ďalšia užitočná funkcia: Kompatibilné s Kensington 

uzamknutím

otočenie fotografie
• Pozadie obrazovky: Čierny, Biela, Sivá, 

Automatické prispôsobenie
• Ponuka jazykov na obrazovke: Angličtina, 

Španielčina, Nemčina, Francúzština, Taliančina, 
Holandčina, Dánčina, Portugalčina, Ruština, 
Zjednodušená čínština

• Kompatibilita s Plug & Play: Windows 2000/XP 
alebo novší, Windows Vista, Mac OS X

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Adaptér AC/DC, Stručná 

príručka spustenia, USB kábel, Používateľská 
príručka na disku CD-ROM

• Manuál používateľa: Arabčina, Čeština, Dánsky/
nórsky, Holandčina, Angličtina, Fínčina, 
Francúzština, Nemčina, Grécky, Taliančina, 
Malajčina, Poľština, Portugalčina, Ruština, 
Zjednodušená čínština, Španielčina, Švédčina, 
Tradičná čínština, Turečtina

Rozmery
• Hmotnosť: 0,34 kg
• Rozsah teploty (prevádzkový): 0 °C až 40 °C
• Rozsah teploty (uskladnenia): -10 °C až 60 °C
• Rozmery zariadenia so stojanom (Š x V x H): 

222,6 x 182,2 x 33,2 mm

Príkon
• Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz
• Spotreba energie: (Systém zapnutý) 5,5 W
• Podporovaný režim napájania: Napájanie zo siete
• Výstup jednosmerného prúdu v ampéroch: 1 A
• Výstup jednosmerného prúdu vo voltoch: 9 V

Rozmery balenia
• EAN: 87 12581 47766 0
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Lepenka
• Rozmery balenia (Š x V x H): 25 x 21 x 9,5 cm
• Hmotnosť brutto: 1,03 kg
• Čistá hmotnosť: 0 78 kg
• Hmotnosť obalu: 0,25 kg

Vonkajšia lepenka
• GTIN: 1 87 12581 47766 7
• Počet užívateľských balení: 2
• Hmotnosť brutto: 2,3 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 26 x 20 x 21 9 cm
• Čistá hmotnosť: 1,56 kg
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