
 

 

„Philips“
Skaitmeninis nuotraukų 
albumas

20,3 cm (8 in)
Liečiamasis valdymas

SPH9608
Pasakokite naujausias istorijas

Tiesiogiai sinchronizuokite „Facebook“ nuotraukas
Skaitmeninis nuotraukų rėmelis „Philips SPH9608“ yra puikus būdas nuolatos būti su savo šeima ir 

draugais. Tik keli nustatymai ir el. paštu atsiųstos nuotraukos ir jūsų draugų nuotraukos „Facebook“ tinkle 

bus sinchronizuojamos per belaidį ryšį, automatiškai. Nereikės nei kompiuterio, nei programinės įrangos.

Automatiškai atnaujinkite savo nuotraukų albumą!
• Sinchronizuokite draugų nuotraukas iš „Facebook“, „Flickr“ arba „Picasa“
• Gaukite nuotraukas el. paštu tiesiai į savo nuotraukų albumą
• Gaukite nuotraukas iš savo skaitmeninės vaizdo kameros belaidžiu ryšiu

Paprastas, intuityvus ir patogus naudojimas
• Jutiklinis ekranas leis patogiau peržiūrėti nuotraukas
• Integruotas akumuliatorius leis bet kur rodyti nuotraukas
• Galite rinktis iš 15 smagių animuotų laikrodžių, kad laikas būtų rodomas taip, kaip patinka jums

Žalias dizainas
• Siekiant tausoti aplinką gaminat pakuotę naudojama nedaug medžiagų
• Automatinis ekrano įjungimas / išjungimas nustatytu laiku, kad būtų taupoma energija
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• Pridedami priedai: AC-DC adapteris, CD-ROM su 
Vaizdas / ekranas
• Matymo kampas: @ C/R > 10, 130º (H) / 110º (V)
• ilgaamžis, iki 50% ryškumo: 20000 val.
• Kraštinių santykis: 4:3
• Skiriamoji ekrano geba: 800 x 600
• Ryškumas: 250 cd/m²
• Kontrastingumo santykis (tipinis): 300:1

Prijungimo galimybė
• USB: USB 2.0 valdomasis prievadas

Saugojimo laikmena
• Atminties kortelės tipai: „Secure Digital“ (SD), 

„Secure Digital“ (SDHC), „MultiMedia Card“, 
„Memory Stick“, „Memory Stick Pro“

• Integruotoji atmintis (RAM): 2 GB (telpa 4000 
didelės raiškos nuotraukų )

Patogumas
• Kortelių skaitytuvas: Integruota (1x)
• Palaikomi vaizdo įrašų formatai: .AVI, .MOV, 

MotionJPEG, MPEG4 AVC/H.264
• Palaikomas nuotraukų formatas: JPEG nuotraukos
• Mygtukai ir nustatymai: Jutiklinis ekranas
• Peržiūros režimas: Viso ekrano naršyklė, skaidrių 

demonstracija, Miniatiūrinė naršyklė
• Vietos parinkimas: Peizažas, Automatinis 

nuotraukos padėties nustatymas, Portretas
• Sinchronizuojamos nuotraukos iš: „Facebook“, 

„Flickr“, „Picasa“
• Rodomas skaitmeninis laikrodis: 15 stilių
• Prijungimo stovas akumuliatoriui įkrauti
• Patvirtinta atitiktis taisyklių reikalavimams: CE, 

GOST, Šveicarija, „C-Tick“, PSB
• Kiti patogumai: Suderinamas su „Kensington“ 

užraktu
• Ekrano meniu kalbos: Anglų, ispanų, vokiečių, 

prancūzų, italų, olandų, danų, portugalų, rusų, 
supaprastinta kinų, tradicinė kinų

• Sistemos suderinamumas: „Windows XP“, 
„Windows Vista“, „Mac OS X“

Priedai

programine įranga ir vadovu, Greitos pradžios 
vadovas

• Vartotojo vadovas: arabų, čekų, danų / norvegų, 
olandų, Anglų, suomių, prancūzų, vokiečių, graikų, 
italų, malajų, lenkų, portugalų, rusų, supaprastinta 
kinų, ispanų, švedų, tradicinė kinų, turkų, 
ukrainiečių

Matmenys
• Rinkinio matmenys su laikikliu (W x H x D): 

222,6 x 182,2 x 33,2 mm
• Svoris: 0,34 kg
• Temperatūros diapazonas (darbinės): 0–40 °C
• Temperatūros diapazonas (laikymo): 10–60 °C

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 

50/60 Hz
• DC išvestis voltais: 12 V
• Palaikomi galios režimai: Maitinami baterijomis, AC 

maitinimas
• DC išvestis amperais: 1,5 A
• Energijos sąnaudos: (sistema įjungta) 4,48 W
• Akumuliatoriaus veikimo laikas: 1 val.

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

25 x 21 x 9,5 cm
• Grynasis svoris: 0,8 kg
• Bendras svoris: 1,05 kg
• Pakuotės svoris: 0,25 kg
• EAN: 87 12581 60889 7
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė

Išorinė kartoninė dėžutė
• Outer carton (L x W x H): 26 x 20,5 x 22,2 cm
• Grynasis svoris: 1,6 kg
• Bendras svoris: 2,3 kg
• Pakuotės svoris: 0,7 kg
• GTIN: 1 87 12581 60889 4
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 2
•
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