
 

 

„Philips“
Skaitmeninis nuotraukų 
rėmelis

20,3 cm (8 in)
4:3 kraštinių santykis

SPF1528
Pačios geriausios 

mūsų atostogos!
Stilingame skaitmeniniame nuotraukų rėmelyje „Philips SPF1528“ galima atkurti tiek 
nuotraukas, tiek vaizdo įrašus. Nuo šiol brangiausi jums prisiminimai atgis visa savo didybe 
– matysite ryškių spalvų, gyvo judesio ir garso vaizdus.

Kokybiškas ekranas kokybiškai peržiūrai
• „imagen Pro“ perteikia ryškias, gyvas ir natūralias odos spalvas
• Suteikite naujo žavesio seniems prisiminimams su „RadiantColor“

Paprastas intuityvus valdymas ir ypatingas patogumas
• Palaiko nuotraukas, vaizdo įrašus ir muziką
• Leiskite laiką su linksmais laikrodžiais
• Automatinė peržiūra iš atminties kortelės
• Greitas ir lengvas meniu naršymui, paieškai ir organizavimui

Žalias dizainas
• Mūsų pakuotės yra nedidelės, kad sumažintume medžiagų naudojimą
• Automatinis ekrano įjungimas / išjungimas nustatytu laiku, kad būtų taupoma energija



 Leiskite laiką su linksmais laikrodžiais
Perjunkite laikrodžio režimą, kai jums nereikia 
nuotraukų peržiūros. Akimirksniu jūsų 
„PhotoFrame“ taps laikrodžiu.

Automatinės peržiūros pradžia
Automatinė peržiūra prasideda automatiškai įdėjus 
atminties kortelę.

„RadiantColor“
„RadiantColor“ yra išskirtinė „Philips“ technologija, 
rodanti mažesnes nuotraukas optimaliu 4:3 santykiu, 
ji praplečia spalvą į neužpildytus ekrano kraštus, 
pašalina juodas juostas ir kraštinių santykio 
iškraipymą.

Palaikoma multimedija
Palaiko nuotraukas, vaizdo įrašus ir muziką, kad 
galėtumėte įvairiais būdais dalytis atsiminimais.
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Ypatybės
• DC išvestis voltais: 9 V • Pakuotės svoris: 0,7 kg
•

Vaizdas / ekranas
• Matymo kampas: @ C/R > 10, 120º (H) / 100º (V)
• ilgaamžis, iki 50% ryškumo: 20000 val.
• Kraštinių santykis: 4:3
• Skiriamoji ekrano geba: 800 x 600
• Ryškumas: 160 cd/m²
• Kontrastingumo santykis (tipinis): 500:1

Saugojimo laikmena
• Integruotoji atmintis (RAM): 2 GB (3000 

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

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

Patogumas
• Palaikomas nuotraukų formatas: JPEG nuotraukos
• Kortelių skaitytuvas: Integruota (1x)
• Vietos parinkimas: Peizažas, Portretas
• Mygtukai ir nustatymai: 4 krypčių naršymo 

mygtukas ir įvesties mygtukas, Maitinimo mygtukas
• Peržiūros režimas: Viso ekrano naršyklė, skaidrių 

demonstracija, Miniatiūrinė naršyklė
• Palaikomi vaizdo įrašų formatai: .MOV ir .AVI 

formatu, MotionJPEG, MPEG4 AVC/H.264

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

50/60 Hz
• Palaikomi galios režimai: AC maitinimas
• DC išvestis amperais: 1 A

Prijungimo galimybė
• USB: USB 2.0 pagrindinis prievadas

Priedai
• Vartotojo vadovas: Anglų
• Pridedami priedai: AC-DC adapteris, Greitos 

pradžios vadovas

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

225 x 184,5 x 34 mm
• Svoris: 0,58 kg
• Temperatūros diapazonas (darbinės): 0–40 °C
• Temperatūros diapazonas (laikymo): 10–60 °C

Pakavimo matmenys
• EAN: 87 12581 61653 3
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

25 x 21 x 9,5 cm
• Bendras svoris: 0,8 kg
• Grynasis svoris: 0,55 kg
• Pakuotės svoris: 0,25 kg

Išorinė kartoninė dėžutė
• GTIN: 1 87 12581 61653 0
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 2
• Bendras svoris: 1,8 kg
• Outer carton (L x W x H): 26 x 20,5 x 22,2 cm
• Grynasis svoris: 1,1 kg
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