
 

 

Philips
Dijital PhotoFrame

17,8 cm (7")

SPF1307
"..., o gün hiç durmadan 

gülmüştü!"
En sevdiğiniz anılarınızı Philips Photoframe ile yıl boyu canlı tutun. Kolay kullanılan ve çok 
geniş bir hafıza kapasitesine sahip olan bu kompakt çerçeve, evin her köşesine mükemmel 
bir uyum sağlar.

İnanılmaz görüntüleme deneyimi için en yüksek kalite ekran
• Canlı ve doğal cilt tonları için imagen Pro
• RadiantColor ile eski anılara yeni bir parlaklık katın

Basit kullanım, büyük rahatlık
• USB veya hafıza kartından otomatik slayt gösterisi
• Dikey veya yatay modlara uyarlama için otomatik fotoğraf yönlendirme
• Kolajlar ile eğlenin: tek görünümde birden fazla fotoğraf görüntüleyin



 Canlı renkler için imagen Pro
Eșsiz Philips imagen geliștirme teknolojisi, 
fotoğraflarınızı otomatik olarak rengi düzeltip en iyi 
kontrasta ayarlayacak șekilde analiz eder. imagen 
Pro, daha iyi renk hassasiyeti, renk derinliği ve akıllı 
kontrast için imagen'deki üç temel unsuru içeren 
daha gelișmiș bir geliștirme teknolojisidir. En 
önemlisi, imagen Pro gelișmiș cilt rengi kontrolü, net 
görüntüler ve hareketsiz görüntüler için çok önemli 
olan titreșimsiz fotoğraf görüntüleme sunar.

RadiantColor
RadiantColor, tam ekrandan küçük fotoğrafların 
kenarlarındaki renkleri genișletip siyah çubukları ve 
en-boy oranı bozulmasını ortadan kaldırarak küçük 
fotoğrafların en iyi oran olan 4:3 oranında 
görüntülenmesini sağlayan, özel bir Philips 
teknolojisidir.

Otomatik slayt gösterisi
Fotoğrafları PhotoFrame'inize kopyalayarak 
harcamak istemediğiniz anlar için; slayt gösterisi 
herhangi bir USB sürücüden veya hafıza kartından 
otomatik olarak bașlar.

Otomatik yönlendirme
Otomatik yatay/dikey algılama, PhotoFrame yönünü 
algılayan bir sensör içerir ve her fotoğrafı kendi 
doğru modunda görüntüler.

Çoklu fotoğraf kolaj efekti
Kolaj, ekran boyutundan küçük olan fotoğraflarda 
ortaya çıkan kalın kenarlıkları önlemek amacıyla farklı 
fotoğrafların rastgele ve otomatik bir șekilde bir 
arada görüntülendiği bir slayt gösterisi efektidir.
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Özellikler
• Birlikte verilen aksesuarlar: AC-DC Adaptörü, •
Görüntü/Ekran
• İzleme açısı: C/R > 10 ise, 120º (Y) / 100º (D)
• %50 parlaklığa kadar kullanım ömrü: 20000 sa
• En-boy oranı: 16:10
• Ekran çözünürlüğü: 480 x 234
• Etkin izleme alanı: 13,9x8,7 cm (432x234)
• Parlaklık: 250 cd/m²
• Kontrast oranı (tipik): 300:1

Depolama Ortamı
• Dahili hafıza kapasitesi: 128MB (100 HD fotoğraf 

için)
• Bellek Kartı Türleri: Secure Digital (SD), Secure 

Digital (SDHC), Multimedya Kartı, xD kartı, 
Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick 
Duo (adaptör ile), MS Pro Duo (adaptör ile)

Kullanılabilirlik
• Kart Okuyucu: Dahili (1x)
• Desteklenen fotoğraf formatı: JPEG fotoğraf, 

10MB'a kadar JPEG dosyaları, 20 Megapiksele kadar
• Yerleștirme: Otomatik fotoğraf yönlendirme, 

Yatay, Dikey
• Düğmeler ve kontroller: 3 düğme, 4 yönlü gezinti 

tușu ve Enter tușu, Güç düğmesi
• Çalma modu: Tam ekran gözatma, Slayt Gösterisi, 

Küçük resimlerle gözatma
• Albüm yönetimi: Oluștur, Silme, Düzenle, Yeniden 

Adlandır
• Fotoğraf düzenleme: Kopyalama, Silme, 

Döndürme, Büyütme ve kırpma
• Slayt gösterisi ayarı: Rastgele, Sıralı, Geçiș etkisi, 

Kolaj (birden çok resim)
• Kurulum fonksiyonu: Slayt Gösterisi, Saat 

görünümünü açma/kapama
• Yasal onaylar: CE, GOST, İsviçre
• Diğer kolaylıklar: Kensington kilit uyumlu

Aksesuarlar

Hızlı bașlangıç kılavuzu, CD-ROM'da Kullanım 
kılavuzu

• Kullanım Kılavuzu: Arapça, Çekçe, Danca/
Norveççe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, 
Almanca, Yunanca, İtalyanca, Korece, Malay Dili, 
Lehçe, Portekizce, Rusça, Basitleștirilmiș Çince, 
İspanyolca, İsveççe, Klasik Çince, Türkçe

Boyutlar
• Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 

206,4 x 139,3 x 103 mm
• Ağırlık: 0,345 kg
• Sıcaklık aralığı (çalıșma): 0°C - 40°C
• Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 70° C

Güç
• Güç kaynağı: 100-240VAC, 50/60Hz
• DC çıkıșı Volt: 9 V
• Desteklenen güç modu: AC güç
• DC çıkıșı Amper: 1 A
• Güç tüketimi: (Sistem açık) 5,6 W

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

26,1 x 22,2 x 7,8 cm
• Net ağırlık: 0,6 kg
• Brüt ağırlık: 0,799 kg
• Dara ağırlığı: 0,199 kg
• EAN: 87 12581 54131 6
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Karton

Dıș Karton
• Dıș karton (L x G x Y): 28,3 x 24,3 x 18,8 cm
• Net ağırlık: 1,2 kg
• Brüt ağırlık: 2,1 kg
• Dara ağırlığı: 0,9 kg
• GTIN: 1 87 12581 54131 3
• Kutudaki paket sayısı: 2
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