
 

 

Philips
Digitális fotóalbum

20,3 cm-es (8"-es)
Érintésvezérlés a peremen

SPH9608
Ossza meg az eseményeket azonnal

Facebook-fényképek közvetlen szinkronizálása
A Philips Digital SPH9608 képkerettel mindig kapcsolatban maradhat a családdal és a barátokkal. 
Egyszerű beállítással, vezeték nélkül és azonnal szinkronizálhatja e-mail üzenetben elküldött képeit, 
és a barátai számára szánt Facebook-fényképeket. Számítógépre és szoftverre nincs szükség.

Frissítheti fényképalbumát – automatikusan!
• A barátok Facebook, Flickr vagy Picasa oldalára feltöltött fényképeinek szinkronizálása
• Fényképeket kaphat e-mailben közvetlenül a fényképalbumába
• Fényképek vezeték nélküli fogadása a digitális kameráról

Egyszerű, intuitív és kényelmes használat
• Teljes érintőképernyő a kiváló vizuális élmény érdekében
• Beépített akkumulátor az egyszerű, bárhol történő megosztáshoz
• 15 mókás animációs óra közül választhat stílusának megfelelően

Környezetbarát kialakítás
• A környezet védelme érdekében a lehető legkevesebb csomagolóanyagot használtuk fel.
• Adott időben automatikusan be-ki kapcsolódó kijelző az energiatakarékosságért



 

SPH9608/12
• Mellékelt tartozékok: AC/DC adapter, CD-ROM •
Kép/Kijelző
• Megtekintési szögtartomány: C/R > 10 mellett, 

130º (H) / 110º (V)
• Élettartam, 50% fényerőig: 20000 óra
• Képformátum: 4:3
• Panel felbontása: 800 x 600
• Fényerő: 250 cd/m²
• Kontrasztarány (tipikus): 300:1

Csatlakoztathatóság
• USB-vel: USB 2.0 (szolga)

Tároló médiumok
• Memóriakártya-típusok: Secure Digital (SD), 

Secure Digital kártya (SDHC), Multimédia kártya, 
Memory Stick, Memory Stick Pro

• Beépített memória (RAM): 2 GB (4000 
nagyfelbontású fényképhez)

Kényelem
• Kártyaolvasó: Beépített (1x)
• Támogatott videoformátum: .AVI, .MOV, 

MotionJPEG, MPEG4 AVC/H.264
• Támogatott fényképformátum: JPEG-fénykép
• Gombok és vezérlőelemek: Érintőképernyő
• Lejátszási mód: Teljes képernyős böngészés, 

Diavetítés, Indexkép-böngészés
• Pozicionálás: Fekvő, Fénykép automatikus 

elforgatása, Álló
• Fényképek szinkronizálása a következő oldalakról:: 

Facebook, Flickr, Picasa
• Digitális óra kijelző: 15-féle stílus
• Dokkolóállás a töltéshez
• Előírt jóváhagyások: CE, GOST, Svájc, C-Tick, PSB
• Egyéb kényelmi jellemzők: Kensington-zár 

kompatibilitás
• Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, spanyol, 

német, francia, olasz, holland, dán, portugál, orosz, 
egyszerűsített kínai, hagyományos kínai

• Kompatibilis rendszerek: Windows XP, Windows 
Vista, Mac Os X

Tartozékok

szoftverrel + kézikönyv, Gyors üzembe helyezési 
útmutató

• Felhasználói kézikönyv: arab, cseh, dán/norvég, 
holland, angol, finn, francia, német, görög, olasz, 
maláj, lengyel, portugál, orosz, egyszerűsített kínai, 
spanyol, svéd, hagyományos kínai, török, ukrán

Méretek
• A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 

222,6 x 182,2 x 33,2 mm
• Tömeg: 0,34 kg
• Hőmérséklettartomány (üzem): 0–40 °C
• Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -10 °C-tól 60 

°C-ig

Tápellátás
• Tápellátás: 100–240 V AC, 50/60 Hz
• DC kimenet, volt: 12 V
• Támogatott táplálási üzemmód: Akkumulátoros 

üzemmód, Váltakozó árammal történő 
üzemeltetés

• DC kimenet, amper: 1,5 A
• Energiafogyasztás: (Bekapcsolva) 4,48 W
• Akkumulátoros működtetés üzemideje: 1 óra

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

25 x 21 x 9,5 cm
• Nettó tömeg: 0,8 kg
• Bruttó tömeg: 1,05 kg
• Táratömeg: 0,25 kg
• EAN: 87 12581 60889 7
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton

Külső karton
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

26 x 20,5 x 22,2 cm
• Nettó tömeg: 1,6 kg
• Bruttó tömeg: 2,3 kg
• Táratömeg: 0,7 kg
• GTIN: 1 87 12581 60889 4
• Fogyasztói csomagolások száma: 2
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