
 

 

Philips
Cyfrowy album zdjęć

20,3 cm (8")
Przyciski dotykowe na 
obramowaniu

SPH9608
Dziel się wydarzeniami na bieżąco

Bezpośrednia synchronizacja zdjęć w serwisie Facebook
Cyfrowa ramka do zdjęć PhotoFrame™ SPH9608 to doskonały sposób na komunikowanie się z rodziną 

i przyjaciółmi. Dzięki prostej konfiguracji możesz w mgnieniu oka bezprzewodowo zsynchronizować 

zdjęcia dołączane do wiadomości e-mail lub zamieszczone w serwisie Facebook przez Twoich 

znajomych. Nie potrzeba do tego komputera ani oprogramowania.

Automatyczne odświeżanie albumu zdjęć!
• Synchronizacja zdjęć z serwisów Facebook, Flickr lub Picasa
• Odbieraj zdjęcia za pośrednictwem poczty e-mail i umieszczaj je bezpośrednio w albumie
• Odbieraj zdjęcia przesyłane bezprzewodowo z kamery

Prosta, intuicyjna i wygodna obsługa
• W pełni dotykowy ekran zapewnia doskonałe wrażenia podczas oglądania
• Wbudowany akumulator umożliwia dzielenie się zdjęciami w dowolnym miejscu
• 15 atrakcyjnych, animowanych zegarów do wyboru — będziesz zawsze na czasie

Ekologiczna konstrukcja
• Minimalistyczne opakowanie w trosce o środowisko
• Funkcja automatycznego włączania i wyłączania wyświetlacza o wybranej godzinie gwarantuje 

oszczędność energii



 

SPH9608/12
• Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy 
Obraz/wyświetlacz
• Kąt widzenia: przy C/R > 10, 130º (poz.) / 110º 

(pion.)
• Czas eksploatacji dla 50% jasności: 20 000 godz.
• Format obrazu: 4:3
• Rozdzielczość panelu: 800 x 600
• Jasność: 250 cd/m²
• Współczynnik kontrastu (typowy): 300:1

Możliwości połączeń
• USB: Slave USB 2.0

Pamięć
• Typy kart pamięci: Secure Digital (SD), Secure 

Digital (SDHC), Karta MMC, Memory Stick, 
Memory Stick Pro

• Wbudowana pamięć (RAM): 2 GB (na 4000 zdjęć 
HD)

Udogodnienia
• Czytnik kart: Wbudowany (1x)
• Obsługiwane formaty plików wideo: .AVI, .MOV, 

MotionJPEG, MPEG4 AVC/H.264
• Obsługiwany format zdjęć: Zdjęcie JPEG
• Przyciski i elementy sterujące: Ekran dotykowy
• Tryb odtwarzania: Przeglądanie w trybie 

pełnoekranowym, Pokaz slajdów, Przeglądanie w 
trybie miniatur

• Wybór miejsca: Krajobraz (poziomo), 
Automatyczna orientacja zdjęcia, Portret 
(pionowo)

• Synchronizacja zdjęć z serwisów: Facebook, Flickr, 
Picasa

• Cyfrowe wyświetlanie zegara: 15 stylów
• Podstawka dokująca umożliwiająca ładowanie
• Certyfikaty: CE, GOST, Szwajcaria, C-Tick, PSB
• Pozostałe wygody: Zgodne z blokadą Kensington
• Języki menu ekranowego (OSD): angielski, 

hiszpański, niemiecki, francuski, włoski, 
holenderski, duński, portugalski, rosyjski, chiński 
uproszczony, chiński (tradycyjny)

• Zgodność systemowa: Windows XP, Windows 
Vista, Mac OS X

Akcesoria

stabilizowany, CD-ROM z oprogramowaniem + 
instrukcja, Skrócona instrukcja obsługi

• Instrukcja obsługi: arabski, czeski, duński/norweski, 
holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, 
grecki, włoski, malajski, polski, portugalski, rosyjski, 
chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński 
(tradycyjny), turecki, ukraiński

Wymiary
• Wymiary zestawu z podstawą (szer. x wys. x gł.): 

222,6 x 182,2 x 33,2 mm
• Waga: 0,34 kg
• Zakres temperatur (eksploatacja): od 0°C do 40°C
• Zakres temperatur (przechowywanie): -10°C do 

60°C

Moc
• Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz
• Wyjście prądu stałego (w woltach): 12 V
• Obsługiwany tryb zasilania: Zasilanie bateryjne, 

Zasilanie prądem zmiennym
• Wyjście prądu stałego (w amperach): 1,5 A
• Zużycie energii: (Przy włączonym urządzeniu) 

4,48 W
• Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: 1 godz.

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

25 x 21 x 9,5 cm
• Waga netto: 0,8 kg
• Waga brutto: 1,05 kg
• Ciężar opakowania: 0,25 kg
• EAN: 87 12581 60889 7
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

26 x 20,5 x 22,2 cm
• Waga netto: 1,6 kg
• Waga brutto: 2,3 kg
• Ciężar opakowania: 0,7 kg
• GTIN: 1 87 12581 60889 4
• Liczba opakowań konsumenckich: 2
•
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