
 

 

Philips
Album foto digital

• 20,3 cm (8")
• Comandă tactilă pe ramă

SPH8608
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edescoperiţi magia împărtăşirii poveştilor
lbum foto digital
 ajutorul unui album foto, puteţi redescoperi magia împărtăşirii poveştilor. Acesta are 
terea de a vă face să râdeţi, să vă înfricoşaţi, să plângeţi sau să zâmbiţi - fără niciun 
vânt. Nu aşteptaţi…alegeţi-l, transmiteţi-l.

Afișaj de calitate pentru experienţă uimitoare
• imagen Pro pentru culori clare, vibrante și naturale ale pielii
• Raport de afișare 4:3 pentru o afișare optimă, fără distorsiuni
• alegeţi să vizualizaţi fotografiile cu 10 stiluri de colaj!

Operare simplă și intuitivă
• Staţie ușor de utilizat pentru încărcarea bateriilor
• Comenzi tactile pe ramă
• Meniu rapid și ușor pentru navigare, căutare și organizare
• 15 variante de ceasuri animate distractiv pentru a afișa ora cum vă place

Design ecologic
• Album foto conceput ecologic
• Afișaj cu pornire/oprire automată la ore prestabilite pentru a economisi energie



 imagen Pro pentru culori vibrante
Tehnologia unică de optimizare a imaginilor Philips 
imagen vă analizează fotografiile automat pentru a 
corecta culoarea și a regla setările pentru un 
contrast optim. imagen Pro este o tehnologie mai 
performantă de optimizare a imaginilor care conţine 
cele 3 elemente esenţiale de la imagen pentru 
obţinerea unui nivel sporit de acurateţe și 
profunzime a culorii și un contrast elegant. În plus, 
imagen Pro oferă o culoare a pielii îmbunătăţită, 
imagini mai clare și vizualizarea fotografiilor fără 
pâlpâiri, un aspect foarte important în cazul 
imaginilor statice.

Staţie de andocare pentru baterii
Această staţie de încărcare a bateriilor are rol de 
suport, precum și de staţie de andocare pentru 
încărcarea bateriilor. Din momentul în care a fost 
încărcată complet, bateria încorporată a ramei 
asigură 2 ore de partajare fără cablu a fotografiilor.

Comandă tactilă pe ramă
Comenzile tactile se iluminează instantaneu în timpul 
operaţiilor, pentru defilare ușoară, plăcută și lină prin 
fotografii.

Meniu rapid și ușor
Designul meniului rapid și ușor unic de la Philips vă 
oferă cea mai bună experienţă de navigare, căutare și 
organizare

Vizualizare fotografii cu colaje
alegeţi să vizualizaţi fotografiile cu 10 stiluri de colaj!

15 variante de ceasuri animate
Afișaţi ora exactă cum vă place, cu o selecţie de 15 
ceasuri animate distractiv.

Afișaj cu pornire/oprire automată
Un cronometru pornește și oprește PhotoFrame la 
orele selectate de dumneavoastră, reducând 
consumul de energie în favoarea mediului și 
economisind până la o treime din costurile 
PhotoFrame pentru energie.
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Repere
• Manual de utilizare: Arabă, Cehă, Daneză/ •
Imagine/Ecran
• Unghi de vizionare: la C/R > 10, 130º (H) / 110º (V)
• Luminozitate cu 50% mai mare: 20000 oră
• Raport lungime/lăţime: 4:3
• Rezoluţie panou: 800 x 600
• Luminozitate: 250 cd/m²
• Raport contrast (uzual): 300:1

Conectivitate
• USB: USB 2.0 receptor

Suport de stocare
• Tipuri de carduri de memorie: Secure Digital (SD), 

Secure Digital (SDHC), Card multimedia, Card xD, 
Memory Stick, Memory Stick Pro

• Memorie încorporată (RAM): 2 GB (pentru 4000 
de fotografii de înaltă definiţie)

Confort
• Cititor de carduri: Încorporat (1x)
• Format foto acceptat: Fotografie JPEG, Fișiere 

JPEG de până la 10 MB, Până la 20 megapixeli
• Butoane și controale: comandă tactilă pe ramă, 

Buton de alimentare
• Mod Redare: Parcurgere pe tot ecranul, 

Prezentare, Parcurgere pictograme
• Reglementări și standarde: CE, GOST, Elveţia
• Afișaj ceas digital: 15 stiluri
• Suport de andocare pentru încărcare
• Alte avantaje: Blocare Kensington compatibilă
• Limbi OSD: Română, Spaniolă, Germană, Franceză, 

Italiană, Olandeză, Daneză, Portugheză, Rusă, 
Chineză simplificată, Chineză tradiţională

• Compatibilitate cu sistemul: Windows XP, 
Windows Vista, Mac Os X

Accesorii
• Accesorii incluse: Adaptor CA/CC, CD-ROM cu 

software + manual, Ghid de iniţiere rapidă

Norvegiană, Olandeză, Română, Finlandeză, 
Franceză, Germană, Greacă, Italiană, Malaieză, 
Poloneză, Portugheză, Rusă, Chineză simplificată, 
Spaniolă, Suedeză, Chineză tradiţională, Turcă, 
Ucraina

Dimensiuni
• Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 

222,6 x 182,2 x 33,2 mm
• Greutate: 0,34 kg
• Interval temperatură (operare): între 0°C și 40°C
• Interval temperatură (stocare): între -10°C și 60°C

Alimentare
• Sursă de alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Tensiune de ieșire c.c.: 12 V
• Mod Alimentare acceptat: Alimentare cu baterii, 

Alimentare CA
• Curent de ieșire c.c.: 1,5 A
• Consum de energie: (Sistem pornit) 4,48 W
• Durată de funcţionare cu baterii: 1 oră

Dimensiunile ambalajului
• Tipul amplasării pe rafturi: Poziţionare
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 25 x 21 x 9,5 cm
• Greutate netă: 0,672 kg
• Greutate brută: 0,94 kg
• Greutate proprie: 0,268 kg
• EAN: 87 12581 60893 4
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 26 x 20,5 x 22,2 cm
• Greutate netă: 1,344 kg
• Greutate brută: 2,06 kg
• Greutate proprie: 0,716 kg
• GTIN: 1 87 12581 60893 1
• Număr de ambalaje: 2
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