
 

 

Philips
PhotoFrame ดิจิตอลมี 
Bluetooth

8"
มัลติมีเดีย
อัตราเฟรม 4:3

SPF7008
"..ฉันรักเธอมากกวาท่ีเคย"

PhotoFrame ท่ีมี Bluetooth
เตรียมพรอมตกหลุมรักอีกคร้ังกับ Photoframe 
ไดรับการออกแบบใหโดดเดนนาท่ึงดวยการควบค ุมแบบสัมผัสและ Bluetooth 
เพ่ือนคูกายท่ีคุณตองมีเพ่ือเก็บความทรงจําคร้ังสําคัญใหเต็มไปดวยชีวิตชีวา

จอภาพคุณภาพดีที่สุดสําหรับประสบการณการดูภาพที่นาประทับใจ
• imagen Pro เพื่อสีสันสดใสคมชัดยิ่งขึ้น
• อัตราการจัดมุมมอง 4:3 ใหภาพที่ปราศจากความบิดเบี้ยวอยางเด็ดขาด
• เพิ่มชีวิตชีวาใหความทรงจําในอดีตดวย RadiantColor
ควบคุมการทํางานไดงายๆ และสะดวกสบาย
• แสดงภาพสไลดอัตโนมัติจาก USB หรือการดหนวยความจํา
• การควบคุมดวยการสัมผัสบนบริเวณกรอบของ PhotoFrame
• ถายโอนภาพถายจากโทรศัพทมือถือของคุณผาน Bluetooth
การออกแบบที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
• ประหยัดพลังงานดวยวิธีการลดแสงอัตโนมัติ โดยตรวจจับแสงรอบขาง
• Photoframe ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม



 imagen Pro
เทคโนโลยีปรับแตงภาพ imagen 
เอกลักษณเฉพาะของ Philips 
จะวิเคราะหภาพอัตโนมัติเพื่อปรับสีและความคมใหถู
กตองสมจริง imagen Pro 
เปนการปรับแตงภาพขั้นล้ําหนาย่ิงขึ้น 
ซึ่งรวมองคประกอบที่สําคัญ 3 อยาง 
เพื่อใหความแมนยําสี ความเขมสีย่ิงขึ้น 
และความตางระดับสีที่เฉียบคม ย่ิงไปกวานั้น imagen 
Pro ยังใหสีผิวที่สวยงามขึ้น ภาพคมชัดย่ิงขึ้น 
และการดูภาพโดยไมสั่นไหวซึ่งมีความสําคัญมากสำ
หรับภาพนิ่ง
อัตราสวนของกรอบที่สมบูรณแบบ 4:3
ดวย Philips digital PhotoFrame 
จะทําใหคุณมั่นใจวาไดรับชมภาพในอัตราสวน 4:3 
เพื่ออรรถรสในการชมที่ยอดเย่ียม
แสดงภาพสไลดอัตโนมัติ
เริ่มแสดงภาพสไลดอัตโนมัติจากไดรฟ USB 
หรือการดหนวยความจําเพื่อความทรงจําทั้งหมดของคุ
ณ 
คุณจึงไมจําเปนตองเสียเวลาไปกับการคัดลอกภาพถา
ยไปยัง PhotoFrame ของคุณ
ควบคุมดวยการสัมผัสที่กรอบ
การควบคุมดวยการสัมผัส PhotoFrame 
จะมีแสงสวางขึ้นในระหวางการทํางาน 
ทําใหงายในการเลื่อนดูภาพถาย วิดีโอคลิปและเพลง 
นอกจากนี้ภายในในโหมดการชม 
คุณสามารถเลื่อนนิ้วไปตามเสนรอบกรอบในแนวนอน
ที่ชวยใหคุณเลือกภาพใหมไดงายจากภาพขนาดเล็กที่
แสดงบนหนาจอ
ถายโอนภาพถายผาน Bluetooth
เราทราบวาคุณมักจะถายรูปดวยโทรศัพทมือถือของคุ
ณ บัดนี้คุณสามารถถายโอนภาพถายเหลานั้นไปที  
Philips PhotoFrame ดิจิตอลผานทาง Bluetooth 
โดยปราศจาก Dongles หรือสายอื่นๆ เพิ่มเติม
RadiantColor
RadiantColor เปนเทคโนโลยีเฉพาะของ Philips 
สําหรับการแสดงภาพถายขนาดเล็กในอัตราสวน 4:3 
ไดอยางสวยงามโดยเพิ่มสีที่อยูตรงขอบของภาพถายที่
เล็กกวาหนาจอไปที่ดานขางของหนาจอ 
ชวยลดแถบสีดําและการบิดเบี้ยวที่เกิดจากการปร ับอั
ตรามุมมอง
Smart Power Pro
Smart Power Pro เปนเซนเซอรที่เปดและปด 
PhotoFrame 
โดยตรวจจับสภาพแสงรอบขางซึ่งชวยลดการใชพลังง
านเพื่อรักษาสิ่งแวดลอมโดยประหยัดคาไฟไดถึงหนึ่ง
ในสามของการใชงาน 
ขาวดีที่สุดคือทั้งหมดนี้ทําโดยอัตโนมัติ!
Photoframe ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
Philips PhotoFrame 
ไดรับการออกแบบและผลิตจากแนวคิด EcoDesign 
ซึ่งมุงเนนไปที่การลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยรว
มดวยการ ประหยัดพลังงาน ไมใชสารที่เปนอันตราย 
น้ําหนักเบา 
บรรจุภัณฑที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถร ีไซเ
คิลไดดีย่ิงขึ้น
SPF7008/10

ไฮไลต
สวิตเซอรแลนด •
ภาพ/แสดงภาพ
• มุมมองภาพ: @ C/R > 10, 130º (H) / 110º (V)
• อายุการใชงาน, ความสวาง 50%: 20000 ชม.
• อัตราการจัดมุมมอง: 4:3
• ความละเอียดจอ: 800 x 600
• ความสวาง: 250 cd/m²
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 300:1
การเชื่อมตอ
• USB: โฮสต USB 2.0, สเลฟ USB 2.0
• Bluetooth: Bluetooth V2.0 + EDR, Class 2, 

เฉพาะเครื่องรับ
สื่อเก็บขอมูล
• USB: แฟลชไดรฟ USB
• ประเภทการดหนวยความจํา: Compact Flash type I, 

Secure Digital (SD), Secure Digital SDHC, 
การดมัลติมีเดีย, การด xD, Memory Stick, Memory 
Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro 
Duo

• ความจุของหนวยความจําในตัว: 1GB 
(สําหรับภาพถายความละเอียดสูง 1000 ภาพ)

สะดวกสบาย
• เครื่องอานการด: ในตัว (2x)
• รูปแบบภาพที่รองรับ: สูงถึง 10MB ดวยไฟล JPEG, 

สูงถึง 20 เมกะพิกเซล, ภาพ JPEG
• รองรับรูปแบบวิดีโอ: MPEG1 และ 4, MotionJPEG, 

.AVI, .MOV
• รองรับดนตรีประกอบ: MP3
• ปุมและการควบคุม: ควบคุมดวยการสัมผัสที่กรอบ, 

ปุมเปด/ปด
• การจัดวาง: แนวนอน, แนวตั้ง, 

ปรับทิศทางของรูปภาพโดยอัตโนมัติ
• โหมดการเลน: เบราสแบบเต็มจอ, ภาพสไลด, 

เบราสธัมบเนล
• ตกแตงภาพ: คัดลอก, ลบ, หมุน, ซูมและครอปภาพ
• เอฟเฟกตของภาพถาย: สีขาวและดํา, กรอบ, 

สีสันสดใส, สีซีเปย
• การตั้งคาภาพสไลด: แบบสุม, แบบเรียงลําดับ, 

สรางเอฟเฟกตชนิดภาพตอเนื่อง, ภาพปะติด 
(ทีละหลาย ๆ ภาพ)

• ฟงกชันตั้งคา: การปรับความสวาง, ภาษา, สถานะ, 
เปด/ปด เสียง 'บี๊พ', ตั้งคาเวลาและวันที่, ใชงาน/
ไมใชงานฟงกชันแสดงนาฬิกา, เปด/ปดอัตโนมัต ิ, 
เตือนความจําพรอมปลุกซ้ํา, คลังภาพ, ภาพสไลด

• สถานะของระบบ: เวอรชันของเฟรมแวร, 
หนวยความจําคงเหลือ

• สถานะสื่อที่เชื่อมตออยู: สื่อที่เช่ือมตออยู, 
หนวยความจําคงเหลือ

• การอนุมัติตามกฎขอบังคับ: CE, GOST, PSB, 

• การจัดการอัลบั้ม: การสรางสรรค, ลบ, แกไข, 
เปลี่ยนช่ือ

• อุปกรณอํานวยความสะดวกอื่นๆ: ใชกับล็อค 
Kensington ได

• ภาษาที่แสดงบนหนาจอ: เดนมารค, เนเธอรแลนด, 
อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, รัสเซีย, จีน, สเปน

• การจัดการภาพสไลด: สรางภาพสไลด, 
ลบภาพสไลด, เปลี่ยนช่ือภาพสไลด

• การใชงานรวมกับระบบ: Mac OS X, Windows 
Vista, Windows XP

อุปกรณเสริม
• อุปกรณเสริมที่มีให: อะแดปเตอร AC-DC, 

คูมือเริ่มตนใชงานอยางยอ, ขาตั้ง, สายเคเบิล USB, 
CD-ROM พรอมซอฟตแวร + คูมือ

• คูมือผูใช: อาระบิก, เชค, เดนมารก/นอรเวย, 
เนเธอรแลนด, อังกฤษ, ฟนนิช, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, 
กรีก, อิตาลี, มาเลย, โปแลนด, โปรตุเกส, รัสเซีย, จ ีน, 
สเปน, สวีเดน, จีน (ไตหวัน), ตุรกี

ขนาด
• น้ําหนัก: 0.34 กก.
• ชวงอุณหภูมิ (การทํางาน): 0°C ถึง 40°C
• ชวงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -10° C ถึง 60° C
• ขนาดเครื่องพรอมขาตั้ง (กวาง x สูง x ลึก): 

222.6 x 182.2 x 33.2 มม.
กําลังไฟ
• แหลงจายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz
• แหลงพลังงาน: DC output 9V, 2A
• การใชพลังงาน: (เมื่อเปดเครื่อง) 3.8 วัตต
• โหมดพลังงานที่รองรับ: ไฟ AC
ดานนอกกลอง
• GTIN: 1 87 12581 47542 7
• จํานวนบรรจุภัณฑ: 2
• น้ําหนักสุทธิ: 2.593 กก.
• ดานนอกกลอง (ลิตร x กวาง x สูง): 

26.1 x 20.3 x 22.6 ซม.
• น้ําหนักสุทธิ: 1.808 กก.
• น้ําหนักเมื่อทดคา: 0.785 กก.
ขนาดบรรจุภัณฑ
• EAN: 87 12581 47542 0
• จํานวนของผลิตภัณฑทั้งหมด: 1
• ประเภทบรรจุภัณฑ: กลองบรรจุ
• ขนาดหีบหอบรรจุ (กวาง x สูง x ลึก): 

21.2 x 25 x 9.5 ซม.
• น้ําหนักสุทธิ: 1.176 กก.
• น้ําหนักสุทธิ: 0.904 กก.
• น้ําหนักเมื่อทดคา: 0.272 กก.
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