
 

 

Philips
Digitální fotoalbum

• 20,3 cm (8")
• Ovládání dotykovým okrajem

SPH8408

O
D
S f
ro
a p
bjevte znovu kouzlo sdílení příběhů
igitální fotoalbum
otoalbem můžete znovu objevit kouzlo sdílení příběhů. Dokáže rozesmát, vystrašit, 
zplakat či vzbudit úsměv, aniž by padlo jediné slovo. Tak neváhejte, prohlédněte si ho 
ošlete dál.

Špičkový displej pro úžasný zážitek ze sledování
• imagen Pro pro ostřejší a živější barvy s přirozenými pleťovými odstíny
• Poměr stran rámečku 4:3 pro optimální nezkreslené zobrazení
• zvolte si zobrazení fotografií s 10 styly koláží!

Snadné intuitivní ovládání a velké pohodlí
• Snadné použití nabíjecího doku baterie
• Dotkněte se citlivých ovládacích prvků na okraji
• Rychlá a snadná nabídka pro procházení, vyhledávání a uspořádání
• Zobrazte si fotografii a zprávu v určitou dobu jako připomenutí rodinné události
• Výběr z 15 zábavných animovaných hodin, abyste mohli sledovat čas po svém

Zelený design šetrný k životnímu prostředí
• Ekologicky navržené fotoalbum
• Automatické zapnutí/vypnutí displeje po předem nastavené době umožňuje úsporu energie



 imagen Pro pro živější barvy
Jedinečná technologie pro vylepšení obrazu imagen 
společnosti Philips automaticky provádí analýzu 
fotografií, na jejímž základě upravuje barvy a 
optimální kontrast. Technologie imagen Pro je 
pokročilá technologie pro vylepšení obrazu, která 
z technologie imagen přejímá 3 základní části pro 
vyšší přesnost barev, hloubku barev a chytrý 
kontrast. Navíc technologie imagen Pro nabízí 
vylepšenou barvu pokožky, ostřejší obraz a 
prohlížení fotografií bez blikání, které je pro 
fotografie velmi důležité.

Dokovací stanice s ukazatelem stavu 
baterie
Tento nabíjecí dok baterie slouží jako stojánek i jako 
nabíječka baterií. S jediným úplným nabitím můžete 
s vloženou baterií sdílet snímky asi 2 hodiny bez 
připojení.

Ovládání dotykovým okrajem
Dotykové ovládání se během obsluhy ihned rozsvítí, 
takže svými fotografiemi můžete procházet plynule, 
snadno a s požitkem.

Rychlá a snadná nabídka
Jedinečná rychlá a snadná nabídka navržená 
společností Philips vám zajistí ty nejlepší zážitky při 
procházení, vyhledávání a uspořádání

Připomenutí rodinné události
Připomenutí rodinné události zobrazí vybrané 
fotografie v určitou dobu a připomene vám 
nadcházející výročí, narozeniny a další významné 
příležitosti v rodině.

Zobrazení fotografií s kolážemi
zvolte si zobrazení fotografií s 10 styly koláží!

Výběr z 15 animovaných hodin
Sledujte čas po svém, máte na výběr z 15 zábavných 
animovaných hodin.

Automatické zapnutí/vypnutí displeje
Časovač vypne a zapne fotorámeček ve zvolenou 
dobu a snižuje tak spotřebu energie s cílem šetřit 
životní prostředí díky snížení nákladů na energii 
fotorámečku až o třetinu.
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Přednosti
• Kompatibilita se systémem: Windows XP, •
Obraz/displej
• Úhel sledování: - C/R > 10, 130º (H) / 110º (V)
• Životnost, do snížení jasu o 50 %: 20000 h
• Poměr stran: 4:3
• Rozlišení panelu: 800 x 600
• Jas: 250 cd/m²
• Kontrastní poměr (typický): 300:1

Možnosti připojení
• USB: USB 2.0 Slave

Úložná média
• Typy paměťových karet: Secure Digital (SD), 

Paměťová karta Secure Digital SDHC, Multimedia 
Card, Karta xD, Memory Stick, Memory Stick Pro

• Vestavěná paměť (RAM): 1 GB (pro 1000 fotografií 
o vysokém rozlišení)

Pohodlí
• Čtečka paměťových karet: Vestavěné (1x)
• Podporovaný formát fotografií: Fotografie JPEG, Až 

10 MB souborů JPEG, Až 20 megapixelů
• Tlačítka a ovládací prvky: ovládání dotykovým 

okrajem, Tlačítko napájení
• Režim přehrávání: Procházení v režimu celé 

obrazovky, Prezentace, Procházení miniatur
• Správa alba: Vytvořit, Odstranění, Upravit, 

Přejmenovat
• Úprava fotografií: Kopírování, Odstranění, Rotace
• Nastavení prezentace: Náhodná, Sekvenční, Efekt 

přechodu, Koláž (více snímků)
• Funkce nastavení: Úprava jasu, Jazyk, Prezentace, 

Stav, Automatické zapnutí/vypnutí, Nastavení data 
a času, Zdroj fotografií, Pípnutí zapnuto/vypnuto, 
Aktivace/deaktivace zobrazení hodin, Upozornění 
na události s funkcí Snooze

• Stav systému: Verze firmwaru, Zbývající paměť
• Stav připojených médií: Připojená média, Zbývající 

paměť
• Regulační opatření: CE, GOST, Švýcarsko, C-Tick, 

PSB
• Další výhody: Kompatibilní se zámkem Kensington
• Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Čeština, 

Španělská, Německá, Francouzská, Italská, 
Nizozemština, Dánština, Portugalská, Ruská, 
Zjednodušená čínština, Tradiční čínština

Windows Vista, Operační systém Mac Os X

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Napájecí adaptér AC–DC, 

Disk CD-ROM se softwarem + manuál, Stručný 
návod k rychlému použití

• Uživatelská příručka: Arabština, Čeština, Dánština/
Norština, Nizozemština, Čeština, Finština, 
Francouzská, Německá, Řecká, Italská, Malajština, 
Polská, Portugalská, Ruská, Zjednodušená čínština, 
Španělská, Švédština, Tradiční čínština, Turecká, 
Ukrajinština

Rozměry
• Rozměry přístroje se stojanem (Š x V x H): 

222,6 x 182,2 x 33,2 mm
• Hmotnost: 0,34 kg
• Rozsah teplot (provozní): 0 °C až 40 °C
• Rozsah teplot (skladovací): -10 °C až 60 °C

Spotřeba
• Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50/60 Hz
• Výstup, stejnosměrný proud ve voltech: 12 V
• Podpora režimu spotřeby: Napájení z baterií, 

Napájení na střídavý proud
• Výstup, stejnosměrný proud v ampérech: 1,5 A
• Spotřeba elektrické energie: (Systém zapnutý) 

4,48 W
• Provozní doba při napájení baterií: 1 h

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 25 x 21 x 9,5 cm
• Čistá hmotnost: 0,8 kg
• Hrubá hmotnost: 1,05 kg
• Hmotnost obalu: 0,25 kg
• EAN: 87 12581 54451 5
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 26 x 20,5 x 22,2 cm
• Čistá hmotnost: 1,6 kg
• Hrubá hmotnost: 2,3 kg
• Hmotnost obalu: 0,7 kg
• GTIN: 1 87 12581 54451 2
• Počet spotřebitelských balení: 2
Datum vydání 2013-09-02

Verze: 3.0.8

12 NC: 8670 000 63284
EAN: 87 12581 54451 5

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

Specifikace
Digitální fotoalbum
20,3 cm (8") Ovládání dotykovým okrajem
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