
 

 

Philips
Digitalt fotoalbum

• 20,3 cm (8")
• Finger-touch-kontrol på 

rammen

SPH8428
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igitalt fotoalbum
d et fotoalbum kan du genopdage magien ved at fortælle historier. Det har evnen til 
få andre til at grine, krympe sig, græde eller smile - uden at sige et eneste ord. Så kom 
re - tag det op, send det rundt.

Skærm i topkvalitet giver en utrolig billedoplevelse
• imagen Pro for skarpe, levende og naturlige hudfarver
• 4:3 formatforhold giver optimal uforvrænget visning
• vælg at se dine fotos med 10 kollagedesign!

Enkel, intuitiv betjening og fantastisk komfort
• Brugervenlig batteridockingstation
• Berøringsfølsomme knapper på rammen
• Hurtig brugervenlig menu til at gennemse, søge og organisere
• Vis foto og besked på et bestemt tidspunkt som påmindelse om begivenheder
• Du kan vælge mellem 15 sjove, animerede ure til at holde styr på tiden på din måde

Miljøvenligt design
• Miljøvenligt PhotoAlbum-design
• Skærm med automatisk tænd/sluk på forudindstillede tidspunkter for at spare strøm



 imagen Pro for levende farver
Den unikke Philips imagEn-forbedringsteknologi 
analyserer automatisk dine fotos til den korrekte 
farve og justerer, så der opnås optimal kontrast. 
imagEn Pro er en mere avanceret 
billedforbedringsteknologi, der har de 3 essentielle 
elementer fra imagEn, så der opnås større 
farvenøjagtighed, farvedybde og stærk kontrast. 
Herudover tilbyder imagEn Pro forbedret hudfarve, 
skarpere billeder og flimmerfri fotovisning, hvilket er 
meget vigtigt for stillbilleder.

Batteridockingstation
Denne dockingstation til batteriet fungerer også som 
opladerstation. Når det er fuldt opladet, kan 
rammens integrerede batteri bruges i 2 timer til 
trådløs deling af billeder.

Finger-touch-kontrol på rammen
De berøringsfølsomme knapper lyser under 
betjening, så det bliver nemt og behageligt at 
gennemse dine billeder uden problemer.

Hurtig og brugervenlig menu
Philips' unikke brugervenlige menudesign giver dig 
den bedste oplevelse med at gennemse, søge og 
organisere fotos

Påmindelse om familiens begivenheder
Påmindelser om familiens begivenheder viser 
udvalgte fotos på bestemte tidspunkter for at minde 
dig om snarlige mærkedage, fødselsdage og andre 
vigtige begivenheder i familien.

Se fotos med kollager
vælg at se dine fotos med 10 kollagedesign!

Vælg mellem 15 animerede ure
Hold styr på tiden på din egen måde med 15 sjove, 
animerede ure at vælge imellem.

Skærm med automatisk tænd/sluk
En timer slukker og tænder PhotoFrame på det 
tidspunkt, du vælger. Det reducerer energiforbruget 
for miljøets skyld og du sparer op til en tredjedel af 
energiomkostningerne på PhotoFrame.
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Vigtigste nyheder
Fransk, Italiensk, Hollandsk, Dansk, Portugisisk, • Antal forbrugeremballager: 2
•

Billede/display
• Betragtningsvinkel: @ C/R > 10, 130° (V)/110° (L)
• Levetid til 50 % lysstyrke: 20.000 t
• Billedformat: 4:3
• Panelopløsning: 800 × 600
• Lysstyrke: 250 cd/m²
• Kontrastforhold (typisk): 300:1

Tilslutningsmuligheder
• USB: USB 2.0-slave

Lagringsmedie
• Hukommelseskort: Secure Digital (SD), Secure 

Digital (SDHC), Multimediekort, xD Card, 
Memory Stick, Memory Stick PRO

• Indbygget hukommelse (RAM): 1 GB (til 1000 High 
Definition-billeder)

Komfort
• Kortlæser: Indbygget 1x
• Understøttet fotoformat: JPEG-foto, Op til 10 MB 

JPEG-filer, Op til 20 megapixel
• Knapper og reguleringer: finger-touch-kontrol på 

rammen, Tænd/sluk-knap
• Afspilningstilstand: Gennemse fuld skærm, 

Diasshow, Gennemse miniaturer
• Administration af album: Skab, Slet, Redigér, 

Omdøb
• Fotoredigering: Kopier, Slet, Rotér
• Indstillinger for diasshow: Tilfældig, Sekventiel, 

Overgangseffekt, Collage (flere billeder)
• Opsætningsfunktion: Automatisk 

lysstyrkeregulering, Sprog, Diasshow, Status, 
Automatisk til/fra, Angiv klokkeslæt og dato, 
Fotokilde, Bip til/fra, Aktiver/deaktiver visning af 
ur, Event-påminder med slumre

• Systemstatus: Firmwareversion, Resterende 
hukommelse

• Status for tilsluttede medier: Tilsluttet medie, 
Resterende hukommelse

• Myndighedsgodkendelser: CE, GOST, Schweiz, C-
Tick, PSB

• Andet udstyr: Kompatibel med Kensington-lås
• Sprog for visning på skærm: Dansk, Spansk, Tysk, 

Russisk, Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk
• Systemkompatibilitet: Windows XP, Windows 

Vista, Mac OS X

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: AC/DC-adapter, CD-ROM 

med software + manual, Lynhåndbog
• Brugervejledning: Arabisk, Tjekkisk, Dansk/norsk, 

Hollandsk, Dansk, Finsk, Fransk, Tysk, Græsk, 
Italiensk, Malajisk, Polsk, Portugisisk, Russisk, 
Forenklet kinesisk, Spansk, Svensk, Traditionelt 
kinesisk, Tyrkisk, Ukraine

Mål
• Apparatets mål inklusive stander (B x H x D): 

222,6 x 182,2 x 33,2 mm
• Vægt: 0,34 kg
• Temperaturinterval (drift): 0-40°C
• Temperaturinterval (opbevaring): -10°C til 60°C

Strøm
• Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
• DC-udgang Volt: 12 V
• Understøttet strømtilstand: Batteridrevet, 

Vekselstrøm
• DC-udgang Ampere: 1,5 A
• Strømforbrug: (System tændt) 4,48 W
• Drifttid på batteri: 1 t

Emballagens mål
• Emballagetype: Emballage
• Mål på emballage (B x H x D): 25 x 21 x 9,5 cm
• Nettovægt: 0,8 kg
• Bruttovægt: 1,05 kg
• Taravægt: 0,25 kg
• EAN: 87 12581 54450 8
• Antal medfølgende produkter: 1

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 26 x 20,5 x 22,2 cm
• Nettovægt: 1,6 kg
• Bruttovægt: 2,3 kg
• Taravægt: 0,7 kg
• GTIN: 1 87 12581 54450 5
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