
 

 

Philips
Digital PhotoFrame

• 17,8cm (7")

SPF1327
"...kunne ikke holde op 

med at grine den dag!"
Hold dine mest mindeværdige øjeblikke levende hele året rundt med Philips Photoframe. 
Denne kompakte ramme er nem at bruge, har masser af lagerhukommelse og ser godt 
ud i alle hjem.

Skærm i topkvalitet giver en utrolig billedoplevelse
• imagen Pro for skarpe, levende og naturlige hudfarver
• Føj ny glød til gamle minder med RadiantColor

Enkel, intuitiv betjening og fantastisk komfort
• Automatisk diasshow fra USB eller hukommelseskort
• Automatisk retning af fotos, så de passer til lodret eller stående visning
• Hav det sjovt med collager: Vis flere fotos på en gang



 imagen Pro for levende farver
Den unikke Philips imagEn-forbedringsteknologi 
analyserer automatisk dine fotos til den korrekte 
farve og justerer, så der opnås optimal kontrast. 
imagEn Pro er en mere avanceret 
billedforbedringsteknologi, der har de 3 essentielle 
elementer fra imagEn, så der opnås større 
farvenøjagtighed, farvedybde og stærk kontrast. 
Herudover tilbyder imagEn Pro forbedret hudfarve, 
skarpere billeder og flimmerfri fotovisning, hvilket er 
meget vigtigt for stillbilleder.

RadiantColor
RadiantColor er en eksklusiv Philips-teknologi til 
visning af mindre fotos i det optimale 4:3 
billedformat, der strækker farverne i kanterne ud på 
et foto, der ikke fylder hele skærmen, til siderne på 
skærmen, så sorte bjælker og forvrængning af 
billedformatet fjernes.

Automatisk diasshow
Automatisk diasshow starter fra alle USB-enheder 
eller hukommelseskort, så du ikke skal bruge tid på 
at kopiere billeder til PhotoFrame.

Automatisk retning
Automatisk genkendelse af vandret/stående format 
aktiverer en sensor, som registrerer retningen på 
PhotoFrame™ og viser hvert foto i den korrekte 
retning.

Collage med flere fotos
Det er en diasshoweffekt for at vise fotos i en 
collage, som automatisk og tilfældigt sætter 
forskellige fotos sammen for at undgå kedelige 
kanter, der kan være resultatet af fotos, der er 
mindre end skærmens størrelse.
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Vigtigste nyheder
• Antal forbrugeremballager: 2
•

Billede/display
• Betragtningsvinkel: @ C/R > 10, 120º (V)/100º (L)
• Levetid til 50 % lysstyrke: 20.000 t
• Billedformat: 16:10
• Panelopløsning: 480 x 234
• Effektivt betragtningsområde: 432 x 234 (13,9 x 8,7 

cm)
• Lysstyrke: 250 cd/m²
• Kontrastforhold (typisk): 300:1

Lagringsmedie
• Indbygget hukommelse (RAM): 128 MB (til 100 

HD-fotos)
• Hukommelseskort: Secure Digital (SD), Secure 

Digital (SDHC), Multimediekort, xD Card, 
Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick 
Duo™ (via adapter), MS Pro Duo™ (via adapter)

Komfort
• Kortlæser: Indbygget 1x
• Understøttet fotoformat: JPEG-foto, Op til 10 MB 

JPEG-filer, Op til 20 megapixel
• Placering: Automatisk retning af foto, Landskab, 

Portræt
• Knapper og reguleringer: 3 knapper, 4-vejs 

navigationstast og Enter, Tænd/sluk-knap
• Afspilningstilstand: Gennemse fuld skærm, 

Diasshow, Gennemse miniaturer
• Administration af album: Skab, Slet, Redigér, 

Omdøb
• Fotoredigering: Kopier, Slet, Rotér, Zoom og 

beskær
• Indstillinger for diasshow: Tilfældig, Sekventiel, 

Overgangseffekt, Collage (flere billeder)
• Opsætningsfunktion: Diasshow, Aktiver/deaktiver 

visning af ur
• Myndighedsgodkendelser: CE, GOST, Schweiz
• Andet udstyr: Kompatibel med Kensington-lås

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: AC/DC-adapter, 

Lynhåndbog, Brugervejledning på CD-ROM
• Brugervejledning: Arabisk, Tjekkisk, Dansk/norsk, 

Hollandsk, Dansk, Finsk, Fransk, Tysk, Græsk, 
Italiensk, Koreansk, Malajisk, Polsk, Portugisisk, 
Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Svensk, 
Traditionelt kinesisk, Tyrkisk

Mål
• Apparatets mål inklusive stander (B x H x D): 

206,4 x 139,3 x 103 mm
• Vægt: 0,345 kg
• Temperaturinterval (drift): 0-40°C
• Temperaturinterval (opbevaring): -20 til 70°C

Strøm
• Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
• DC-udgang Volt: 9 V
• Understøttet strømtilstand: Vekselstrøm
• DC-udgang Ampere: 1 A
• Strømforbrug: (System tændt) 5,6 W

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 26,1 x 22,2 x 7,8 cm
• Nettovægt: 0,6 kg
• Bruttovægt: 0,799 kg
• Taravægt: 0,199 kg
• EAN: 87 12581 56108 6
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Emballage

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 28,3 x 24,3 x 18,8 cm
• Nettovægt: 1,2 kg
• Bruttovægt: 2,1 kg
• Taravægt: 0,9 kg
• GTIN: 1 87 12581 56108 3
Udgivelsesdato  
2013-09-02

Version: 2.1.3

12 NC: 8670 000 67208
EAN: 87 12581 56108 6

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker 
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive 
ejere.

www.philips.com

Specifikationer
Digital PhotoFrame
17,8cm (7")

http://www.philips.com

