
 

 

Philips
Цифров фотоалбум

20,3 см (8")
Управление с докосване на 
границите

SPH9608
Споделяйте историите, докато се случват
Синхронизирайте снимките директно с Facebook
Цифровата фоторамка Philips SPH9608 е идеалният начин да сте винаги във връзка със 

семейството и приятелите си. С една лесна настройка можете да синхронизирате безжично и 

моментално снимките, изпратените по имейл, и снимките на ваши приятели във Facebook. Не е 

необходим нито компютър, нито софтуер.

Обновявайте своя фотоалбум – автоматично!
• Синхронизирайте със снимките на ваши приятели от Facebook, Flickr или Picasa
• Получавайте снимки по имейл - директно във вашия фотоалбум
• Прехвърлете безжично снимките от вашия цифров камкордер

Просто, интуитивно и лесно управление
• Изцяло сензорен екран за чудесно изживяване при гледане
• Вградена батерия за лесно споделяне, където и да сте
• Избор от 15 часовника с анимация, за да гледате времето така, както искате

Екологичен дизайн
• Опаковка, изработена с минимум материали, щадяща околната среда
• Автоматично включване/изключване на дисплея в зададени часове с цел пестене на 
енергия



 

SPH9608/12
• Аксесоари в комплекта: AC-DC адаптер, CD-
Картина/дисплей
• Зрителен ъгъл: при C/R > 10, 130º (хор.) / 110º 

(верт.)
• Живот, до 50% яркост: 20000 ч
• Съотношение на размерите на картината: 4:3
• Разделителна способност на екрана: 800 x 600
• Яркост: 250 cd/m²
• Съотношение на контраста (типично): 300:1

Възможности за свързване
• USB: USB 2.0 подчинен

Носители за съхранение на данни
• Типове карти с памет: Secure Digital (SD), Secure 

Digital (SDHC), Карта Multimedia Card, Memory 
Stick, Memory Stick Pro

• Вградена памет (RAM): 2 GB (за 4 000 снимки с 
висока детайлност)

Комфорт
• Четец на карти: Вграден (1x)
• Поддържан видео формат: .AVI, .MOV, 

MotionJPEG, MPEG4 AVC/H.264
• Поддържан формат на фотографии: JPEG 
снимки

• Бутони и регулатори: Чувствителен на допир 
дисплей

• Режим възпроизвеждане: Преглед в цял екран, 
Слайдшоу, Преглед като миниатюри

• Разполагане: Пейзажно, Автоматична 
ориентация според снимката, Портретно

• Синхронизиране със снимки от: Facebook, 
Flickr, Picasa

• Цифров дисплей-часовник: 15 стила
• Поставка за зареждане
• Одобрения от регулаторните органи: CE, 

GOST, Швейцария, C-Tick, PSB
• Други удобства: Съвместим със заключване 

"Кенсингтън"
• Езици на екранното меню: Английски, испански, 
Немски, Френски, Италиански, Холандски, 
Датски, Португалски, Руски, опростен китайски, 
Традиционен китайски

• Системна съвместимост: Windows XP, Windows 
Vista, Mac OS X

Аксесоари

ROM със софтуера и ръководството, 
Ръководство за бърз старт

• Ръководство за потребителя: Арабски, Чешки, 
датски/норвежки, Холандски, Английски, 
Фински, Френски, Немски, Гръцки, Италиански, 
Малайски, Полски, Португалски, Руски, 
опростен китайски, испански, Шведски, 
Традиционен китайски, Турски, Украйна

Размери
• Габарити на апарата със стойката (Ш x В x Д): 

222,6 x 182,2 x 33,2 мм
• Тегло: 0,34 кг
• Температурен диапазон (работен): от 0°C до 

40°C
• Температурен диапазон (съхранение): от -10°C 
до 60°C

Захранване
• Електрозахранване: 100-240 V променлив ток, 

50/60 Hz
• Постоянно напрежение, волта: 12 V
• Поддържан режим на захранване: Захранване 
от батерии, Захранване от мрежата

• Изходен ток, ампера: 1,5 A
• Потребявана електроенергия: (С включена 
система) 4,48 W

• Време на работа на батерии: 1 ч

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

25 x 21 x 9,5 см
• Нето тегло: 0,8 кг
• Бруто тегло: 1,05 кг
• Тегло на опаковката: 0,25 кг
• EAN: 87 12581 60889 7
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 26 x 20,5 x 22,2 см
• Нето тегло: 1,6 кг
• Бруто тегло: 2,3 кг
• Тегло на опаковката: 0,7 кг
• GTIN: 1 87 12581 60889 4
• Брой потребителски опаковки: 2
•
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