Philips
Digitalt fotoalbum

Återupptäck magin med att berätta historier
20,3 cm (8 tum)
Multimedia
Pekram

Digitalt fotoalbum
Med ett fotoalbum kan du återupptäcka magin med att berätta historier. Det har makten
att få någon att skratta, gråta eller le – utan att yppa ett enda ord. Så kom igen ... ta fram
det och skicka runt det.
Skärm i toppkvalitet för en otrolig tittarupplevelse
• imagen Pro för skarpa, livfulla och naturliga hudtoner
• Höjd-/breddförhållande på 4:3 för optimal, störningsfri visning
• välj att visa dina foton med 10 kollagestilar!

SPH8528

Enkel, intuitiv hantering och fantastisk bekvämlighet
• Lättanvänt dockningssystem för batteriladdning
• Beröringskänsliga kontroller på ramen
• Har funktioner för foton, videor och musik
• Enkel snabbmeny för bläddring, sökning och organisering
• Visa ett foto och ett meddelande vid en särskild tidpunkt som en påminnelse för händelse
• Välj bland 15 roliga, animerade klockor för att hålla tiden på ditt eget sätt
Miljövänlig design
• Miljövänligt utformat PhotoAlbum
• Skärmen slås av och på automatiskt vid valda tidpunkter för att spara ström

SPH8528/10

Digitalt fotoalbum

20,3 cm (8 tum) Multimedia, Pekram

Specifikationer
Bild/visning
•
•
•
•
•
•

Synfältsvinkel: vid C/R > 10, 130º (H)/110º (V)
Livslängd till 50 % ljusstyrka: 20 000 tim
Bildförhållande: 4:3
Skärmupplösning: 800 x 600
Ljusstyrka: 250 cd/m²
Kontrastförhållande (medel): 300:1

Anslutningar

• USB: USB 2.0-värd, USB 2.0-slav

Lagring

• USB: USB-flashminne
• Minneskortstyper: Secure Digital (SD), Secure
Digital (SDHC), Multimediakort, xD-kort, Memory
Stick™, Memory Stick Pro
• Inbyggt minne (RAM): 2 GB (för 2 000 HD-foton )

Bekvämlighet

• Kortläsare: Inbyggd (1x)
• Bildformat som kan användas: JPEG-foton, Upp till
10 MB JPEG-filer, Upp till 20 megapixel
• Videoformat som stöds: MPEG1 och 4,
MotionJPEG, i .MOV- och .AVI-format
• Bakgrundsmusik stöds: MP3
• Knappar och kontroller: Pekkontroll på ramen,
Strömbrytare
• Uppspelningsläge: Bläddra i helskärm, Bildspel,
Bläddra bland miniatyrbilder
• Hantera album: Skapa, Radera, Redigera, Byta
namn
• Fotoredigering: Kopiera, Radera, Rotera
• Bildspelsinställning: Slumpvis, I följd,
Överföringseffekt, Collage (flera bilder)
• Konfigurera funktion: Justering av ljusstyrka, Språk,
Bildspel, Status, Automatisk på/av, Ställ in tid och
datum, Fotokälla, Pipljud på/av, Aktivera/avaktivera
klocka, Påminnelse för händelse, insomn.funkt.
• Systemstatus: Programvaruversion, Återstående
minne
• Status för anslutet medium: Anslutet medium,
Återstående minne
• Myndighetsgodkännande: CE, GOST, Schweiz, CTick, PSB
• Annan bekvämlighet: Fungerar med Kensington-lås
• OSD-språk (On-screen Display): Engelska,
Spanska, Tyska, Franska, Italienska, Nederländska,
Danska, Portugisiska, Ryska, kinesiska (förenklad),

Funktioner
Traditionell kinesiska
• Systemkompatibilitet: Windows XP, Windows
Vista, Mac Os X

Tillbehör

• Tillbehör som medföljer: Nätadapter, CD-ROM
med program + användarhandbok,
Snabbstartguide, Fodral
• Bruksanvisning: Arabiska, Tjeckiska, Danska/
norska, Nederländska, Engelska, Finska, Franska,
Tyska, Grekiska, Italienska, Malay, Polska,
Portugisiska, Ryska, kinesiska (förenklad), Spanska,
Svenska, Traditionell kinesiska, Turkiska, Ukrainska

Mått

• Apparatstorlek med stativ (B x H x D):
222,6 x 182,2 x 33,2 mm
• Vikt: 0,34 kg
• Temperaturintervall (drift): 0 °C till 40 °C
• Temperaturintervall (förvaring): -10 °C till 60 °C

Effekt

Philips unika bildförbättringsteknik analyserar
automatiskt dina foton och justerar färger för
optimal kontrast. imagen Pro ger en mer avancerad
bildförbättring inklusive de 3 viktigaste
komponenterna från imagen för bättre
färgåtergivning, färgdjup och smart kontrast.
Förutom detta ger imagen Pro förbättrade
hudfärger, skarpare bilder och flimmerfri bildvisning
vilket är väldigt viktigt för stillbilder.

Dockningsstation för batteri

Dockningssystemet för batteriladdning fungerar
både som ställ och som batteriladdningsstation. När
det inbyggda batteriet i ramen är fulladdat räcker det
för 2 timmars trådlös fotodelning.

Pekkontroll på ramen

De beröringskänsliga kontrollerna börjar lysa så fort
du använder dem, vilket gör det enkelt och roligt att
bläddra bland dina foton.

• Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
• DC-utgång volt: 12 V
• Energiläge som kan användas: Batteridriven,
Nätdriven
• DC-utgång ampere: 1,5 A
• Strömförbrukning: (Systemet på) 4,58 W
• Drifttid för batteri: 2 tim

Enkel snabbmeny

Förpackningens mått

Påminnelse för familjehändelse

• Förpackningstyp: Kartong
• Förpackningens mått (B x H x D):
25 x 21 x 9,5 cm
• Nettovikt: 0,8 kg
• Bruttovikt: 1,05 kg
• Taravikt: 0,25 kg
• EAN: 87 12581 54122 4
• Antal produkter som medföljer: 1

Yttre kartong
•
•
•
•
•
•

Yttre kartong (L x B x H): 26 x 20,5 x 22,2 cm
Nettovikt: 1,6 kg
Bruttovikt: 2,5 kg
Taravikt: 0,9 kg
GTIN: 1 87 12581 54122 1
Antal konsumentförpackningar: 2

•
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imagen Pro för livfulla färger

www.philips.com

Med Philips unika enkla snabbmeny kan du smidigt
bläddra, söka och organisera

Har funktioner för multimedia

Har funktioner för foton, videor och musik så att du
kan dela med dig av minnen på olika sätt.
Påminnelse för familjehändelse visar valda foton vid
särskilda tidpunkter för att påminna dig om
kommande årsdagar, födelsedagar och andra viktiga
händelser i familjen.

Visa foton med kollage

välj att visa dina foton med 10 kollagestilar!

Välj bland 15 animerade klockor

Håll tiden på ditt eget sätt, genom att välja mellan 15
roliga animerade klockor.

Skärm som slås på och av automatiskt

En timer slår på och av PhotoFrame vid de
tidpunkter du väljer. På så sätt minskas
energiförbrukningen för miljöns skull och du sparar
in en tredjedel av energikostnaderna för
PhotoFrame.

