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20,3 cm/8" LCD
Höjd-/breddförhållande 4:3

8FF3FPB
Dela med dig av dina minnen

Hur många digitala bilder har du i datorn? Nu kan du titta på, dela med dig av, organisera 
och återuppleva dina minnen med PhotoFrame™ från Philips – det lättaste sättet att dela 
med sig av minnen genom att visa digitala foton i enastående kvalitet utan dator.

Visning av bästa kvalitet för utskriftsliknande bilder
• Hög bildpunktstäthet för skarp och detaljerad fotovisning
• imagen-teknik för klara och levande färger
• Höjd-/breddförhållande på 4:3 för optimal, störningsfri visning
• Kasta nytt sken över gamla minnen med RadiantColor

Enkel visning och hantering av dina digitala foton
• Ha skoj med kollage: visa flera foton i en vy
• Visa bilder i USB-flashminnet utan dator

Enkel, intuitiv hantering och fantastisk bekvämlighet
• Automatisk orientering för att passa stående eller liggande läge

Miljömedveten design
• Skärmen slås av och på automatiskt vid valda tidpunkter för att spara ström

Den snygga designen kompletterar dina bilder
• Snygg blank finish och härlig ytkänsla



 Visning med hög bildpunktstäthet
Den allra bästa skärmen med hög 
bildpunktstäthet visar upp dina värdefulla foton 
med samma verklighetstrogna skärpa och 
levande färger som högkvalitativa utskrifter.

imagen-teknik
Med Philips egen bildförbättringsteknik imagen 
genomförs en automatisk analys av bilderna, 
där färgerna korrigeras och bästa tänkbara 
kontrast ställs in. Med hjälp av den här tekniken 
utförs färgseparering för att motverka så kallad 
crosstalk, ljusspridningsjustering för hög visuell 
kontrast och gammakorrigering för korrekt 
färgåtergivning.

4:3 – perfekt höjd-/breddförhållande
Med Philips digitala PhotoFrame kan du visa 
foton med höjd-/breddförhållandet 4:3, vilket 
ger den bästa visningsupplevelsen.

RadiantColor
RadiantColor är Philips egen teknik för visning 
av små bilder i det optimala höjd-/
breddförhållandet 4:3. Med hjälp av den här 
tekniken dras färgerna i bilder som är mindre 
än helskärmsbilder ut på skärmen och på så 
sätt undviker du svarta fält och får ett 
störningsfritt höjd-/breddförhållande.

Collageeffekt för flera bilder
Det är en bildspelseffekt som visar bilder i 
collageformat. Olika bilder sammanställs 
automatiskt och slumpmässigt vilket gör att du 

slipper de trista kanter som kan uppstå om 
bilderna är mindre än skärmen.

Visa bilder i USB-flashminnet
USB-anslutning för enkel visning av bilder som 
lagrats i USB-flashminnet.

Skärm som slås på och av automatiskt
En timer slår på och av PhotoFrame vid de 
tidpunkter du väljer. På så sätt minskas 
energiförbrukningen för miljöns skull och du 
sparar in en tredjedel av energikostnaderna för 
PhotoFrame.

Automatisk orientering
Via en sensor känns fotoramens läge av och 
varje foto visas automatiskt korrekt i liggande 
eller stående format.
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Bild/visning
• Synfältsvinkel: vid C/R > 10, 130º (H)/110º (V)
• Livslängd till 50 % ljusstyrka: 20 000 tim
• Bildförhållande: 4:3
• Ljusstyrka: 250 cd/m²
• Skärmupplösning: 800 x 600
• Kontrastförhållande (medel): 300:1

Anslutningar
• USB: USB 2.0-värd, USB 2.0-slav

Lagring
• USB: USB-flashminne
• Minneskortstyper: Compact Flash typ I, Secure 

Digital (SD), Secure Digital (SDHC), 
Multimediakort, xD-kort, Memory Stick™, 
Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory 
Stick Pro Duo

Bekvämlighet
• Kortläsare: Inbyggt (2x)
• Bildformat som kan användas: JPEG-foton, Upp till 

10 MB JPEG-filer, Upp till 20 megapixel
• Placering: Automatisk fotoorientering, Liggande, 

Stående
• Knappar och kontroller: 3 knappar, 4-vägs 

navigeringsknapp & inmatning
• Uppspelningsläge: Bläddra i helskärm, Bildspel, 

Bläddra bland miniatyrbilder
• Fotoredigering: Kopiera, Radera, Rotera, Zooma 

och beskär
• Fotoeffekter: Svartvit, Bildrutor, Sepia, Strålande 

färger
• Bildspelsinställning: Slumpvis, I följd, 

Överföringseffekt
• Skärmbakgrund: Black, Vit, Grå, Automatisk 

anpassning
• Konfigurera funktion: Justering av ljusstyrka, Språk, 

Status, Automatisk på/av, Pipljud på/av, Ställ in tid 
och datum, Aktivera/avaktivera klocka, Larm

• Systemstatus: Programvaruversion, Återstående 
minne

• Status för anslutet medium: Anslutet medium, 
Återstående minne

• Plug & Play-kompatibel: Windows Vista, Windows 
2000/XP eller senare, Mac OS X

• Myndighetsgodkännande: BSMI, C-Tick, CCC, CE, 
FCC, GOST, PSB, Schweiz, UL/cUL

• OSD-språk (On-screen Display): Engelska, 
Spanska, Tyska, Franska, Italienska, Nederländska, 
Danska, Ryska, kinesiska (förenklad), Japanska

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Nätadapter, USB-kabel, 

Ställning, Snabbstartguide, Bruksanvisning

Mått
• Apparatstorlek med stativ (B x H x D): 

244,6 x 167,4 x 121,1 mm
• Vikt: 0,494 kg
• Temperaturintervall (drift): 0 °C till 40 °C
• Temperaturintervall (förvaring): -20 °C till 70 °C

Effekt
• Strömförbrukning: 6,3 W
• Energiläge som kan användas: Nätdriven

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

29,3 x 27,9 x 8,5 cm
• Nettovikt: 0,878 kg
• Bruttovikt: 1,137 kg
• Taravikt: 0,259 kg
• EAN: 87 12581 41225 8
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 31,2 x 29,6 x 20,2 cm
• Nettovikt: 1,756 kg
• Bruttovikt: 2,813 kg
• Taravikt: 1,057 kg
• GTIN: 1 87 12581 41225 5
• Antal konsumentförpackningar: 2
•
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