
 

 

Philips
Cyfrowy album zdjęć

• 20,3 cm (8")
• Przyciski dotykowe na 

obramowaniu

SPH8408
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dkryj magię opowieści
yfrowy album zdjęć
tym albumem zdjęć odkryjesz ponownie magię opowieści. Przywołasz uśmiech, łzy lub 
wstydzenie na czyjejś twarzy bez jednego słowa. Spróbuj więc... i pokaż to znajomym.

Wysokiej jakości wyświetlacz zapewnia idealny obraz
• Technologia imagen Pro zapewnia ostry, żywy i naturalny odcień skóry
• Proporcje obrazu 4:3 zapewniają optymalne wyświetlanie bez zakłóceń
• Wybierz zdjęcia, aby oglądać je w 10 różnych kolażach!

Prosta, intuicyjna obsługa i niezwykła wygoda
• Łatwa w użyciu podstawka dokująca do ładowania akumulatora
• Dotykowe przyciski sterujące na obramowaniu
• Proste, skrócone menu do przeglądania, wyszukiwania i porządkowania zdjęć
• Wyświetlanie zdjęcia i wiadomości w określonym czasie w celu przypomnienia
• 15 atrakcyjnych, animowanych zegarów do wyboru — będziesz zawsze na czasie

Ekologiczna konstrukcja
• Przyjazny dla środowiska album zdjęć PhotoAlbum
• Funkcja automatycznego włączania i wyłączania wyświetlacza o wybranej godzinie gwarantuje 

oszczędność energii



 Technologia imagen Pro zapewnia żywe 
kolory
Wyjątkowa technologia udoskonalania zdjęć Philips 
imagen automatycznie analizuje zdjęcia, poprawia 
nasycenie kolorów i optymalizuje kontrast. imagen 
Pro to zaawansowana technologia udoskonalania 
zdjęć, zapewniająca dokładniejsze i głębsze kolory 
oraz inteligentne dopasowanie kontrastu. Ponadto 
technologia ta zapewnia ulepszone odwzorowanie 
koloru skóry i wyraźniejsze zdjęcia.

Stacja dokująca do ładowania 
akumulatora
Ta podstawka dokująca do ładowania akumulatora 
pełni podwójną funkcję podstawki i stacji do 
ładowania akumulatora. Po pełnym naładowaniu 
wbudowany akumulator cyfrowej ramki do zdjęć 
wystarczy na 2 godziny bezprzewodowego 
wyświetlania zdjęć.

Przyciski dotykowe na obramowaniu
Przyciski sterujące na obramowaniu są stale 
podświetlone podczas obsługi, aby ułatwić i 
uprzyjemnić płynne przewijanie zdjęć.

Proste, skrócone menu
Wyjątkowa struktura szybkiego i prostego menu 
Philips znacznie ułatwia przeglądanie, wyszukiwanie i 
porządkowanie zdjęć

Funkcja przypomnienia o 
uroczystościach rodzinnych
Funkcja przypomnienia o uroczystościach 
rodzinnych pozwala wyświetlać wybrane zdjęcia w 
określonym czasie, aby przypomnieć o zbliżającej się 
rocznicy, urodzinach oraz innych ważnych 
uroczystościach rodzinnych.

Oglądaj zdjęcia, tworząc kolaże
Wybierz zdjęcia, aby oglądać je w 10 różnych 
kolażach!

15 animowanych zegarów do wyboru
Bądź zawsze na czasie dzięki jednemu z 15 
animowanych zegarów.

Automatyczne włączanie i wyłączanie 
wyświetlacza
Zegar programowany włącza lub wyłącza ramkę 
PhotoFrame™ o wybranej godzinie, zmniejszając w 
ten sposób zużycie energii, przyczyniając się do 
ochrony środowiska i pozwalając zaoszczędzić do 1/
3 kosztów zasilania ramki.
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Zalety
• Liczba opakowań konsumenckich: 2
•

Obraz/wyświetlacz
• Kąt widzenia: przy C/R > 10, 130º (poz.) / 110º 

(pion.)
• Czas eksploatacji dla 50% jasności: 20000 godz.
• Format obrazu: 4:3
• Rozdzielczość panelu: 800 x 600
• Jasność: 250 cd/m²
• Współczynnik kontrastu (typowy): 300:1

Możliwości połączeń
• USB: Slave USB 2.0

Nośnik pamięci
• Typy kart pamięci: Secure Digital (SD), Secure 

Digital (SDHC), Karta MMC, Karta xD, Memory 
Stick, Memory Stick Pro

• Wbudowana pamięć (RAM): 1 GB (na 1000 zdjęć 
HD)

Udogodnienia
• Czytnik kart: Wbudowany (1x)
• Obsługiwany format zdjęć: Zdjęcie JPEG, Do 

10 MB plików JPEG, Do 20 megapikseli
• Przyciski i elementy sterujące: przyciski dotykowe 

na obramowaniu, Przycisk zasilania
• Tryb odtwarzania: Przeglądanie w trybie 

pełnoekranowym, Pokaz slajdów, Przeglądanie w 
trybie miniatur

• Zarządzanie albumami: Tworzenie, Usuwanie, 
Edytowanie, Zmiana nazwy

• Edycja zdjęć: Kopiowanie, Usuwanie, Obracanie
• Ustawianie pokazu slajdów: Losowo, 

Sekwencyjnie, Efekt przejścia, Kolaż (wiele zdjęć)
• Możliwość konfiguracji: Regulacja jasności, Język, 

Pokaz slajdów, Stan, Automatyczne włączenie/
wyłączenie, Ustawianie czasu i daty, Źródło zdjęcia, 
Wyłącznik sygnału dźwiękowego, Wł./wył. 
wyświetlacza zegara, Funkcja przypominania z 
drzemką

• Stan zestawu: Wersja oprogramowania 
sprzętowego, Pozostała pamięć

• Stan podłączonych nośników: Podłączone nośniki, 
Pozostała pamięć

• Certyfikaty: CE, GOST, Szwajcaria, C-Tick, PSB
• Pozostałe wygody: Zgodne z blokadą Kensington
• Języki menu ekranowego (OSD): polski, hiszpański, 

niemiecki, francuski, włoski, holenderski, duński, 
portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, chiński 

(tradycyjny)
• Zgodność systemowa: Windows XP, Windows 

Vista, Mac OS X

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy 

stabilizowany, CD-ROM z oprogramowaniem + 
instrukcja, Skrócona instrukcja obsługi

• Instrukcja obsługi: arabski, czeski, duński/norweski, 
holenderski, polski, fiński, francuski, niemiecki, 
grecki, włoski, malajski, polski, portugalski, rosyjski, 
chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński 
(tradycyjny), turecki, ukraiński

Wymiary
• Wymiary zestawu z podstawą (szer. x wys. x gł.): 

222,6 x 182,2 x 33,2 mm
• Waga: 0,34 kg
• Zakres temperatur (eksploatacja): od 0°C do 40°C
• Zakres temperatur (przechowywanie): -10°C do 

60°C

Moc
• Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz
• Wyjście prądu stałego (w woltach): 12 V
• Obsługiwany tryb zasilania: Zasilanie bateryjne, 

Zasilanie prądem zmiennym
• Wyjście prądu stałego (w amperach): 1,5 A
• Pobór mocy: (Przy włączonym urządzeniu) 4,48 W
• Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: 1 godz.

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

25 x 21 x 9,5 cm
• Waga netto: 0,8 kg
• Waga brutto: 1,05 kg
• Ciężar opakowania: 0,25 kg
• EAN: 87 12581 54451 5
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

26 x 20,5 x 22,2 cm
• Waga netto: 1,6 kg
• Waga brutto: 2,3 kg
• Ciężar opakowania: 0,7 kg
• GTIN: 1 87 12581 54451 2
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