
 

 

Philips
Ψηφιακό PhotoFrame με 
μπαταρία

8"
Πολυμέσα
Λόγος καρέ 4:3

SPH8208
"..αυτή είναι η θεία σου κι εγώ όταν ήμασταν μικροί"
PhotoFrame με μπαταρία
Μέσα στο πολυάσχολο πρόγραμμά σας είναι εύκολο να ξεχάσετε ακόμα και τους πιο 

σημαντικούς ανθρώπους για εσάς. Τώρα, διατηρήστε τους στο επίκεντρο της ζωής σας με το 

PhotoFrame της Philips. Αυτή η απόλυτη κορνίζα διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη 

μπαταρία με διάρκεια 2 ωρών για να επιτρέπει την περιήγηση πάντα και παντού.

Οθόνη υψηλής ποιότητας για εκπληκτική οπτική εμπειρία
• imagen Pro για ευκρινέστερα και ζωηρά χρώματα
• Λόγος καρέ 4:3 για βέλτιστη προβολή χωρίς παραμόρφωση
• Δώστε νέα λάμψη σε παλαιές αναμνήσεις με RadiantColor

Απλή διαισθητική λειτουργία και εξαιρετική άνεση
• Αυτόματο slideshow από USB ή κάρτα μνήμης
• Στοιχεία ελέγχου αφής στα άκρα του PhotoFrame
• Μεταφέρετε τις φωτογραφίες από το κινητό σας τηλέφωνο μέσω Bluetooth
• Εύχρηστη βάση σύνδεσης μπαταρίας

Οικολογικός σχεδιασμός
• Αυτόματη ενεργ./απενεργ. της οθόνης σε προκαθορισμένες ώρες για εξοικονόμηση 
ενέργειας

• Οικολογικό Photoframe



 imagen Pro
Η μοναδική τεχνολογία βελτίωσης 
φωτογραφιών imagen της Philips αναλύει 
αυτόματα τις φωτογραφίες σας στα σωστά 
χρώματα και τις προσαρμόζει για βέλτιστη 
αντίθεση. Το imagen Pro είναι μια πιο 
προηγμένη τεχνολογία βελτίωσης 
φωτογραφιών. Περιλαμβάνει τα 3 βασικά 
στοιχεία του imagen για περισσότερη 
ακρίβεια, μεγαλύτερο βάθος χρώματος και 
έξυπνη αντίθεση, αλλά παρέχει επιπλέον 
βελτιωμένο χρώμα δέρματος, ευκρινέστερες 
εικόνες και προβολή φωτογραφιών χωρίς 
τρεμόπαιγμα, κάτι πολύ σημαντικό για τις 
ακίνητες εικόνες.

Τέλειος λόγος καρέ 4:3
Το ψηφιακό PhotoFrame της Philips 
εξασφαλίζει προβολή των φωτογραφιών 
σας σε λόγο 4:3 για βέλτιστη εμπειρία 
προβολής.

Βάση σύνδεσης μπαταρίας
Αυτή η βάση σύνδεσης μπαταρίας λειτουργεί 
ως στήριγμα αλλά και ως βάση φόρτισης 
μπαταρίας. Εάν είναι πλήρως φορτισμένη, η 
ενσωματωμένη μπαταρία διαρκεί 2 ώρες για 
ασύρματο διαμοιρασμό φωτογραφιών.

Ακριανά στοιχεία ελέγχου αφής
Τα στοιχεία ελέγχου αφής του PhotoFrame 
φωτίζονται στιγμιαία κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης εργασιών διευκολύνοντας τη 
μετακίνηση μεταξύ των φωτογραφιών, των 
βίντεο κλιπ και της μουσικής. Σε λειτουργία 
προβολής φωτογραφιών, μπορείτε εύκολα 
να μετακινήσετε το δάχτυλό κατά μήκος του 
οριζόντιου άκρου αφής και να επιλέξετε μια 
νέα φωτογραφία από τις μικρογραφίες που 
εμφανίζονται στην οθόνη.

Μεταφορά φωτογραφιών μέσω 
Bluetooth
Ξέρουμε ότι σας αρέσουν οι φωτογραφίες 
στο κινητό σας τηλέφωνο. Τώρα μπορείτε 
να τις μεταφέρετε στο ψηφιακό PhotoFrame 
της Philips μέσω Bluetooth χωρίς πρόσθετα 
κλειδιά ή καλώδια.

Αυτόματο slideshow
Αυτόματο slideshow από οποιαδήποτε 
μονάδα USB ή κάρτα μνήμης για όλες εκείνες 
τις στιγμές, χωρίς να αφιερώνετε επιπλέον 
χρόνο να αντιγράφετε τις φωτογραφίες σας 
στο PhotoFrame.

RadiantColor
Το RadiantColor είναι μια αποκλειστική 
τεχνολογία της Philips για προβολή 

μικρότερων φωτογραφιών σε βέλτιστη 
αναλογία 4:3 επεκτείνοντας το χρώμα στα 
άκρα φωτογραφιών που δεν είναι πλήρους 
οθόνης προς τα πλάγια της οθόνης και 
εξαλείφοντας τις μαύρες γραμμές και την 
παραμόρφωση του λόγου διαστάσεων.

SmartPower
Ένας χρονοδιακόπτης ενεργοποιεί και 
απενεργοποιεί το PhotoFrame τις ώρες που 
θα επιλέξετε, περιορίζοντας την 
κατανάλωση ενέργειας. Με αυτό τον τρόπο 
συμβάλλετε στην προστασία του 
περιβάλλοντος εξοικονομώντας έως και το 
ένα τρίτο του ενεργειακού κόστους του 
PhotoFrame.

Οικολογικό Photoframe
Τα PhotoFrame της Philips σχεδιάζονται και 
κατασκευάζονται σύμφωνα με τις αρχές 
EcoDesign οι οποίες στοχεύουν στην 
ελαχιστοποίηση των συνολικών αρνητικών 
επιπτώσεων στο περιβάλλον μέσω χαμηλής 
κατανάλωσης ισχύος, απομάκρυνσης 
επικίνδυνων ουσιών, μικρότερου βάρους, 
πρακτικότερης συσκευασίας και 
μεγαλύτερης δυνατότητας ανακύκλωσης.
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Χαρακτηριστικά
Ψηφιακό PhotoFrame με μπαταρία
8" Πολυμέσα, Λόγος καρέ 4:3
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Εικόνα/Οθόνη
• Γωνία προβολής: @ C/R > 10, 130º (H) / 110º (V)
• Διάρκεια ζωής, με 50% φωτεινότητα: 20000 ώρ.
• Λόγος διαστάσεων: 4:3
• Ανάλυση οθόνης: 800 x 600
• Φωτεινότητα: 250 cd/m²
• Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 300:1

Συνδεσιμότητα
• USB: USB 2.0 Host, USB 2.0 Slave
• Bluetooth: Bluetooth V2.0 + EDR, Class 2, Μόνο 
δέκτης

Μέσα αποθήκευσης
• USB: USB flash drive
• Τύποι κάρτας μνήμης: Secure Digital (SD), Secure 

Digital (SDHC), Κάρτα πολυμέσων, Κάρτα xD, 
Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick 
Duo, Memory Stick Pro Duo

• Χωρητικότητα ενσωματωμένης μνήμης: 1GB 
(για 1000 φωτογραφίες υψηλής ευκρίνειας)

Ευκολία
• Συσκευή ανάγνωσης καρτών: Ενσωματωμένο 

(2x)
• Φωτογραφικό φορμά που υποστηρίζεται: 
Φωτογραφία JPEG, Αρχεία JPEG έως και 10MB, 
Έως 20 Megapixel

• Υποστηριζόμενα φορμά εικόνας: MPEG1 & 4, 
MotionJPEG, .AVI, .MOV

• Υποστηριζόμενη μουσική φόντου: MP3
• Κουμπιά και πλήκτρα ελέγχου: Στοιχείο ελέγχου 
αφής, Κουμπί λειτουργίας

• Λειτουργία αναπαραγωγής: Περιήγηση σε 
πλήρη οθόνη, Slideshow, Περιήγηση σε 
μικρογραφίες

• Διαχείριση άλμπουμ: Δημιουργία, Διαγραφή, 
Επεξεργασία, Μετονομασία

• Επεξεργασία φωτογραφίας: Αντιγραφή, 
Διαγραφή, Περιστροφή

• Ρύθμιση Slideshow: Τυχαίο, Συνεχές, Εφέ 
μετάβασης, Κολάζ (πολλαπλές φωτογραφίες)

• Λειτουργία εγκατάστασης: Προσαρμογή 
φωτεινότητας, Γλώσσα, Slideshow, Κατάσταση, 
Αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, 
Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας, Πηγή 
φωτογραφιών

• Κατάσταση συστήματος: Έκδοση 
υλικολογισμικού, Ελεύθερη μνήμη

• Κατάσταση media με σύνδεση: Συνδεδεμένα 
μέσα, Ελεύθερη μνήμη

• Ρυθμιστικές εγκρίσεις: CE, GOST, Ελβετία, C-
Tick, PSB

• Άλλη ευκολία: Συμβατότητα με κλειδαριά 
Kensington

• Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Αγγλικά, 
Ισπανικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, 
Ολλανδικά, Δανικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, 
Απλοποιημένα κινέζικα

• Συμβατότητα συστήματος: Windows XP, 
Windows Vista, Mac Os X

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τροφοδοτικό 

AC-DC, Καλώδιο USB, CD-ROM με λογισμικό + 
εγχειρ. χρήσης, Οδηγός γρήγορης έναρξης

• Εγχειρίδιο χρήσεως: Αραβικά, Τσεχικά, Δανικά/
Νορβηγικά, Ολλανδικά, Αγγλικά, Φινλανδικά, 
Γαλλικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Ιταλικά, 
Μαλαισιανά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, 
Απλοποιημένα κινέζικα, Ισπανικά, Σουηδικά, 
Παραδοσιακά Κινέζικα, Τούρκικα

Διαστάσεις
• Διαστάσεις συσκευής με βάση (Π x Υ x Β): 

222,6 x 182,2 x 33,2 χιλ.
• Βάρος: 0,34 κ.
• Έυρος θερμοκρασίας (λειτουργία): 0°C έως 40°C
• Εύρος θερμοκρασίας (αποθήκευση): -10°C έως 

60°C

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz
• Volt εξόδου DC: 12 V
• Υποστηρίζεται η λειτουργία ισχύος: 
Τροφοδοσία με μπαταρίες

• Αμπέρ εξόδου DC: 1,5 A
• Κατανάλωση ρεύματος: (Σύστημα 
ενεργοποιημένο) 4,5 W

• Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία: 2 ώρ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

25 x 21 x 9,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,972 κ.
• Μικτό βάρος: 1,257 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,285 κ.
• EAN: 87 12581 47744 8
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία

Εξωτερική συσκευασία
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

26,1 x 20,3 x 22,6 εκ.
• Καθαρό βάρος: 1,944 κ.
• Μικτό βάρος: 2,75 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,806 κ.
• GTIN: 1 87 12581 47744 5
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 2
•
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Προδιαγραφές
Ψηφιακό PhotoFrame με μπαταρία
8" Πολυμέσα, Λόγος καρέ 4:3
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