
 

 

Philips
Digitálny fotoalbum

20,3 cm (8")
Dotykové ovládacie prvky na 
okrajoch

SPH8408
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bjavte opäť kúzlo spoločného prezerania obrázkov

igitálny fotoalbum
mocou fotoalbumu znovu objavíte čaro spoločného prezerania obrázkov. Skrýva sa v 
m moc, ktorá vás dokáže rozosmiať, prekvapiť, rozplakať alebo vyčariť letmý úsmev – 
z jediného slova. Tak do toho... otvorte ho a podeľte sa oň s ostatnými.

Displej prvotriednej kvality pre vynikajúci zážitok z prezerania
• imagen Pro pre ostrejšie a sýtejšie farby
• Pomer strán 4:3 pre optimálne zobrazenie bez skreslenia
• prezerajte fotografie s 10 štýlmi koláže podľa vášho výberu!

Jednoduchá intuitívna prevádzka a vynikajúce pohodlie
• Dokovacia stanica na batérie s jednoduchým používaním
• Ovládacie prvky na okrajoch reagujúce na dotyk
• Rýchla a prehľadná ponuka na prezeranie, vyhľadávanie a organizovanie
• Ako pripomienku udalosti môžete v určitom čase nechať zobraziť fotografiu a správu
• Sledujte čas podľa svojej chuti – výberom z 15 zábavných animovaných hodín

Dizajn šetrný k životnému prostrediu
• Fotoalbum s ekologickým dizajnom
• Automatické zapnutie a vypnutie displeja v nastavenom čase kvôli úspore energie



 imagen Pro
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.

Dokovacia stanica na batérie
Dokovacia stanica na batérie plní dve funkcie súčasne 
– ako stojan, aj ako nabíjačka batérií. Po úplnom 
nabití umožní vstavaná batéria až 2 hodiny prezerania 
fotografií bez pripojenia do siete.

Dotykové ovládacie prvky na okrajoch
Dotykové ovládacie prvky sú počas používania 
neustále osvetlené, vďaka čomu je prechádzanie cez 
fotografie plynulé a príjemné.

Rýchla a prehľadná ponuka
Jedinečné prevedenie rýchlej a prehľadnej ponuky 
Philips vám prinesie skvelý zážitok z prezerania, 
vyhľadávania a organizovania

Pripomienkovač rodinných udalostí
Pripomienkovač rodinných udalostí zobrazí 
v zadanom čase zvolené fotografie ako pripomenutie 
blížiacich sa výročí, narodenín či iných dôležitých 
udalostí v rodine.

Prezeranie fotografií s kolážami
prezerajte fotografie s 10 štýlmi koláže podľa vášho 
výberu!

15 zábavných animovaných hodín
Sledujte čas podľa vlastnej chuti – výberom z 15 
zábavných animovaných hodín.

Systém SmartPower
Časovač zapne a vypne rámik PhotoFrame v 
nastavenom čase, čím sa zníži spotreba energie a tým 
aj vplyv na životné prostredie a ušetrí sa až jedna 
tretina nákladov na energiu.
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Hlavné prvky
Holandčina, Dánčina, Portugalčina, Ruština, • Počet spotrebiteľských balení: 2
•

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
• Svetlosť: 250 cd/m²
• Pomer kontrastu (typický): 300:1

Pripojiteľnosť
• USB: Rozhranie USB 2.0 Slave

Pamäťové médium
• Typy pamäťových kariet: Secure Digital (SD), 

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

• Kapacita pamäte: 1 GB (pre 1000 fotografií vo 
vysokom rozlíšení)

Vybavenie a vlastnosti
• Čítačka kariet: Vstavané (1 x)
• Podporovaný formát fotografií: Fotografia JPEG, Až 

10 MB súbory JPEG, Až 20 megapixelov
• 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
• Nastavenie prezentácie: Náhodné, Postupné, 

Prechodový efekt, Koláž (viacero obrázkov)
• Funkcia nastavenia: Nastavenie jasu, Jazyk, 

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

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

Zostávajúca pamäť
• Regulačné schválenia: CE, GOST, Švajčiarsko, C-

Tick, PSB
• Ďalšia užitočná funkcia: Kompatibilné s Kensington 

uzamknutím
• Jazyky ponuky na obrazovke: Angličtina, 

Španielčina, Nemčina, Francúzština, Taliančina, 

Zjednodušená čínština, Tradičná čínština
• Kompatibilita systému: Windows XP, Windows 

Vista, Mac Os X

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Adaptér AC/DC, Disk 

CD-ROM so softvérom + manuál, Stručná príručka 
spustenia

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

Rozmery
• Rozmery zariadenia so stojanom (Š x V x H): 

222,6 x 182,2 x 33,2 mm
• Hmotnosť: 0 34 kg
• Rozsah teploty (prevádzkový): 0 °C až 40 °C
• Rozsah teploty (uskladnenia): -10 °C až 60 °C

Príkon
• Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz
• Výstup jednosmerného prúdu vo voltoch: 12 V
• Podporovaný režim napájania: Napájané batériami, 

Napájanie zo siete
• Výstup jednosmerného prúdu v ampéroch: 1,5 A
• Spotreba energie: (systém zapnutý) 4,48 W
• Prevádzkový čas batérie: 1 hod

Rozmery balenia
• Typ balenia: Lepenka
• Rozmery balenia (Š x V x H): 25 x 21 x 9,5 cm
• Čistá hmotnosť: 0.8 kg
• Hmotnosť brutto: 1,05 kg
• Hmotnosť obalu: 0,25 kg
• EAN: 87 12581 54451 5
• Počet zabalených produktov: 1

Vonkajšia lepenka
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 26 x 20,5 x 22 2 cm
• Čistá hmotnosť: 1,6 kg
• Hmotnosť brutto: 2,3 kg
• Hmotnosť obalu: 0,7 kg
• GTIN: 1 87 12581 54451 2
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