
 

 

Philips
Digitaalinen PhotoFrame

7"
Multimedia 4:3 kuvasuhde

SPF2007
"...sinun ei olisi tarvinnut!"

Koe unohtumattomat kasvot ja hetket uudelleen PhotoFramen avulla. Kehys on 
helppokäyttöinen ja ympäristöystävällinen. Valokuvia katsellessasi voit luottaa siihen, että 
olet tehnyt oikean ratkaisun ympäristön kannalta.

Laadukas näyttö takaa miellyttävän katselukokemuksen
• imagen Pro luo terävämmät ja eloisammat värit
• Kuvasuhde 4:3 takaa täydellisen ja vääristymättömän näytön
• Lisää uutta hehkua vanhoihin muistoihin RadiantColorilla

Helppokäyttöinen ja todella kätevä
• Automaattinen diaesitys USB:ltä tai muistikortilta
• Kuvan automaattinen suuntaus pysty- ja vaakasuunnassa
• Iloa kollaaseista: näytä useita kuvia yhdessä näkymässä

Ympäristöystävällinen vihreä muotoilu
• Ympäristöystävällinen Photoframe
• Näytön automaattinen käynnistys ja sammutus määritettyinä aikoina



 imagen Pro
Ainutlaatuinen Philips imagen -
kuvanparannustekniikka analysoi valokuvat 
automaattisesti, korjaa niiden värit ja säätää 
kontrastin sopivaksi. imagen Pro on vielä 
kehittyneempi kuvanparannustekniikka, jossa 
yhdistyvät kolme älykkäintä imagen-elementtiä: 
värien tarkkuus, syvyys ja kontrasti. Näiden lisäksi 
imagen Pro parantaa ihon värisävyä, terävöittää kuvat 
ja takaa värinättömän katselukuvan, mikä on still-
kuvissa erittäin tärkeää.

Täydellinen 4:3 kuvasuhde
Digitaalinen Philips PhotoFrame -kehys varmistaa, 
että kuvasi näytetään kuvasuhteessa 4:3 parhaan 
katselukokemuksen takaamiseksi.

RadiantColor
RadiantColor on Philipsin ainutlaatuinen tekniikka 
pienten kuvien näyttämiseen optimaalisessa 4:3-
kuvasuhteessa. Se laajentaa täyttä ruutua pienemmän 
kuvan reunojen värit ruudun reunoille ja poistaa 
mustat palkit sekä kuvasuhteen vääristymän.

Automaattinen diaesitys
Automaattiset diaesitykset voidaan käynnistää mistä 
tahansa USB-asemasta tai muistikortista silloin, kun 
et halua kopioida kuvia PhotoFrameen.

Automaattinen suuntaus
Automaattinen vaaka-/pystysuuntaus tunnistimella, 
joka havaitsee PhotoFrame-laitteen asennon ja 
näyttää kuvat oikeinpäin.

Monen kuvan koostetoiminto
Diaesitystoiminto kuvien esittämiseen koosteena, 
jossa kuvia kerätään yhteen automaattisesti ja 
sattumanvaraisesti. Tarkoituksena on välttää rumia 
taustareunoja, jotka jäävät näkyviin, jos kuvat ovat 
pienempiä kuin näyttö.

Ympäristöystävällinen Photoframe
Philipsin televisiot on suunniteltu ja valmistettu 
EcoDesign-periaatteidemme mukaisesti. Niiden 
tarkoitus on vähentää ympäristön 
kokonaiskuormitusta vähentämällä virrankulutusta, 
poistamalla vaarallisia aineita, alentamalla painoa, 
tehostamalla pakkausta ja kierrätystä.

SmartPower
Ajastin käynnistää ja sammuttaa kuvakehyksen 
valittuun aikaan, mikä vähentää energiankulutusta 
ympäristömme eduksi ja alentaa sähkönkulutusta 
kolmanneksella.
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Kohokohdat
Maisema, Muotokuva • Kuluttajapakkausten määrä: 2
•

Kuva/näyttö
• Katselukulma: @ C/R >10, 120º (V) / 100º (P)
• Käyttöikä, kun kirkkaus 50 %: 20 000 t
• Kuvasuhde: 4:3
• Näytön resoluutio: 800 x 600
• Kirkkaus: 250 cd/m²
• Kontrastisuhde (tyypillinen): 300:1

Liitännät
• USB: USB 2.0 -isäntä, USB 2.0 -orja

Tallennusvälineet
• USB: USB Flash -asema
• Tuetut muistikorttityypit: Compact Flash Type I, 

Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), 
Multimedia Card, xD-kortit, Memory Stick, 
Memory Stick Pro, Memory Stick Duo 
(sovittimella), MS Pro Duo (sovittimella)

• Sisäinen muistikapasiteetti: 512 Mt (500 
teräväpiirtokuville)

Käytön mukavuus
• Kortinlukija: Kiinteä (2x)
• Tuetut valokuvamuodot: Jopa 10 Mt JPEG-

tiedostoja, Jopa 20 megapikseliä, JPEG-valokuvat
• Tuetut videokuvamuodot: MotionJPEG, .AVI
• Tuettu taustamusiikki: MP3
• Painikkeet ja ohjaustoiminnot: 3 painiketta, 4-

suuntainen ohjain ja Enter
• Toistotila: Koko näytön selaus, Kuvaesitys, 

Pikkukuvien selaus
• Albumin hallinta: Luo, Poista, Muokkaa, Nimeä 

uudelleen
• Photo Edit: Kopioi, Poista, Kierto, Zoomaa ja rajaa
• Kuvaesitysasetus: Satunnainen, Peräkkäinen, 

Siirtymistehoste, Kooste (useita kuvia)
• Asetusten määritystoiminto: Kirkkauden säätö, 

Kieli, Kuvaesitys, Tila, Automaattinen 
virrankatkaisu, Äänimerkki käyttöön / pois 
käytöstä, Aseta aika ja päiväys, Valokuvan lähde, 
Kellon näytön ottaminen käyttöön / poistaminen 
käytöstä, Tapahtumamuistutus ja torkkuhälytys

• Järjestelmän tila: Laiteohjelmistoversio, Muistia 
jäljellä

• Liitetyn tallennusvälineen tila: Liitetty 
tallennusväline, Muistia jäljellä

• Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE, GOST, 
Sveitsi, C-Tick

• Tuettu sijoitus: Automaattinen valokuvan suunta, 

• Näyttökielet: englanti, espanja, saksa, ranska, italia, 
hollanti, tanska, portugali, venäjä, kiina 
(yksinkertaistettu)

• Kuvatehosteet: Mustavalkoinen, seepia
• Plug & Play -yhteensopiva: Windows Vista, 

Windows 2000/XP tai uudempi, Mac OS X
• Näytön tausta: Musta, valkoinen, Harmaa, 

Automaattisovitus
• Muut käyttömukavuusominaisuudet: Yhteensopiva 

Kensington-lukon kanssa

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite, 

Pikaopas, USB-johto, Käyttöopas CD-levyllä
• Käyttöopas: arabia, tšekki, tanska/norja, hollanti, 

englanti, suomi, ranska, saksa, Kreikka, italia, 
malaiji, puola, portugali, venäjä, kiina 
(yksinkertaistettu), espanja, ruotsi, kiina (perint.), 
turkki

Mitat
• Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S): 

206,4 x 139,3 x 103 mm
• Paino: 0,345 kg
• Käyttölämpötila: 0 °C - 40 °C
• Varastointilämpötila: -20 - +70 °C

Virta
• Virtalähde: 100–240 VAC, 50/60 Hz
• Lähtö, voltteina: 9 V
• Tuetut virtatilat: Verkkovirtakäyttöinen
• Lähtö, ampeereina: 1 A
• Virrankulutus: (Järjestelmä käytössä) 5,6 W

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 22,5 x 19 x 9 cm
• Nettopaino: 0,6 kg
• Kokonaispaino: 0,95 kg
• Taara: 0,35 kg
• EAN: 87 12581 47469 0
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko

Ulompi pakkaus
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 23,4 x 19 x 19 8 cm
• Nettopaino: 1,2 kg
• Kokonaispaino: 2.1 kg
• Taara: 0,9 kg
• GTIN: 1 87 12581 47469 7
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