
 

 

Philips
Digital PhotoFrame

20,3 cm (8 tum)
Höjd-/breddförhållande 4:3

SPF1528
Vår bästa semester någonsin!

Med den snygga digitala fotoramen SPF1528 från Philips kan du visa både foton och 
videor. Nu kan du återuppleva de där obetalbara stunderna i sin fulla prakt – med livfulla 
färger, rörelser och ljud.

Skärm i toppkvalitet för en otrolig tittarupplevelse
• imagen Pro för skarpa, livfulla och naturliga hudtoner
• Kasta nytt sken över gamla minnen med RadiantColor

Enkel, intuitiv hantering och fantastisk bekvämlighet
• Har funktioner för foton, videor och musik
• Håll tiden med roliga klockor
• Automatiskt bildspel från minneskort
• Enkel snabbmeny för bläddring, sökning och organisering

Miljömedveten design
• Våra förpackningar är små för att materialåtgången ska minimeras
• Skärmen slås av och på automatiskt vid valda tidpunkter för att spara ström



 Håll tiden med roliga klockor
Växla till klockläge när du inte tittar på bilder. På ett 
ögonblick blir din PhotoFrame en klocka.

Automatiskt bildspel startar
Bildspel med foton startas automatiskt när du har 
satt i minneskortet.

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.

Har funktioner för multimedia
Har funktioner för foton, videor och musik så att du 
kan dela med dig av minnen på olika sätt.
SPF1528/12

Funktioner
• Taravikt: 0,7 kg
•

Bild/visning
• Synfältsvinkel: vid C/R > 10, 120º (H)/100º (V)
• Livslängd till 50 % ljusstyrka: 20 000 tim
• Bildförhållande: 4:3
• Skärmupplösning: 800 x 600
• Ljusstyrka: 160 cd/m²
• Kontrastförhållande (medel): 500:1

Lagring
• Inbyggt minne (RAM): 2 GB (för 3 000 foton)
• Minneskortstyper: Secure Digital (SD), Secure 

Digital (SDHC), Multimediakort, Memory Stick™, 
Memory Stick Pro

Bekvämlighet
• Bildformat som kan användas: JPEG-foton
• Kortläsare: Inbyggd (1x)
• Placering: Liggande, Stående
• Knappar och kontroller: 4-vägs navigeringsknapp & 

inmatning, Strömbrytare
• Uppspelningsläge: Bläddra i helskärm, Bildspel, 

Bläddra bland miniatyrbilder
• Videoformat som stöds: i .MOV- och .AVI-format, 

MotionJPEG, MPEG4 AVC/H.264

Effekt
• Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
• Energiläge som kan användas: Nätdriven
• DC-utgång ampere: 1 A
• DC-utgång volt: 9 V

Anslutningar
• USB: USB 2.0 Master

Tillbehör
• Bruksanvisning: Engelska
• Tillbehör som medföljer: Nätadapter, 

Snabbstartguide

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

225 x 184,5 x 34 mm
• Vikt: 0,58 kg
• Temperaturintervall (drift): 0 °C till 40 °C
• Temperaturintervall (förvaring): -10 °C till 60 °C

Förpackningens mått
• EAN: 87 12581 61653 3
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• Förpackningens mått (B x H x D): 

25 x 21 x 9,5 cm
• Bruttovikt: 0,8 kg
• Nettovikt: 0,55 kg
• Taravikt: 0,25 kg

Yttre kartong
• GTIN: 1 87 12581 61653 0
• Antal konsumentförpackningar: 2
• Bruttovikt: 1,8 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 26 x 20,5 x 22,2 cm
• Nettovikt: 1,1 kg
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