
 

 

Philips
Digitális PhotoFrame

17,8 cm-es (7”)

SPF2307
"Egyre ötletesebb!"

Lehet pimasz. Lehet mókás. Vagy csalhat könnyet mások szemébe. Egy kép többet mond 
minden szónál. Most már saját egyedi üzeneteket is mellékelhet a fényképekhez - így az 
ajándék még emlékezetesebb és sokatmondó lesz!

Egy meglepetésekkel teli ajándék
• Testreszabás saját fényképekkel és üzenetekkel
• Merítsen ihletet az üdvözlőlapokból
• A beépített időzítővel állítsa be a jövőbeni eseményekhez kapcsolódó meglepetéseket

Amiért érdemes minden nap bekapcsolni a PhotoFrame-et
• 15 mókás animációs óra közül választhat stílusának megfelelően
• A feladatváltó gomb segítségével válthat a fénykép és az óra között
• 10 féle kollázs közül választhat a fényképek megtekintéséhez.
• Készüljön fel rá, hogy meglepetés üzeneteket kaphat barátaitól

Környezetbarát kialakítás
• Adott időben automatikusan be-ki kapcsolódó kijelző az energiatakarékosságért
• Kis méretű csomagolás a felhasznált anyagok minimalizálása érdekében



 Alakítsa a fényképkeretet igényei szerint
Testreszabás saját fényképekkel és üzenetekkel 
három egyszerű lépésben: 1. Válasszon ki egy 
fényképet 2. Tegye egyedivé egy üzenettel 3. Már 
kész is az ajándék!

Beépített üdvözlőlapok
Nem találja a megfelelő szavakat? Jó hírrel 
szolgálhatunk: rengeteg inspiráló és szívből jövő 
üzenet közül választhat. Válasszon ki egyet, és adja a 
fényképhez változatlanul, vagy tegye egyedivé.

Időzítse a meglepetéseket
Az időzítőt állítsa be a testre szabott fényképekhez. 
Ezek a fényképek születésnap, évforduló vagy 
bármilyen különleges ünnep alkalmával a kellő időben 
fognak megjelenni. Nagyszerű ötlet meglepetések 
készítéséhez!

15 animációs óra közül választhat
Stílusának megfelelően választhat a 15 mókás, 
animációs óra közül.

Feladatváltó üzemmód gomb
A feladatváltó gomb segítségével gyorsan válthat a 
fénykép és az óra között. Egyszeri megnyomásával a 
fényképes diavetítésről az órára válthat. Ismételt 
megnyomás esetén az óra helyett ismét a fényképes 
diavetítés látható.

Fényképek megtekintése kollázsokkal
10 féle kollázs közül választhat a fényképek 
megtekintéséhez.

Kijelző automatikus bekapcsolása/
kikapcsolása
Az időzítő a beállított időpontban be- és kikapcsolja 
a PhotoFrame rendszert, csökkentve ezzel az 
energiafelhasználást a környezet védelme érdekében, 
és megtakarítva a PhotoFrame energiaköltségek 
mintegy harmadát.
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Fénypontok
• USB: USB 2.0 (szolga)
•

Kép/Kijelző
• megtekintési szögtartomány: C/R > 10 mellett, 

130º (H) / 110º (V)
• Élettartam, 50% fényerőig: 20000 óra
• Képformátum: 4:3
• Panel felbontása: 800 x 600
• Fényerő: 300 cd/m²
• Kontrasztarány (tipikus): 500:1

Tároló médiumok
• Beépített memória kapacitása: 128 MB (100 

nagyfelbontású fényképhez)
• Memóriakártya-típusok: Secure Digital (SD), 

Secure Digital kártya (SDHC), Multimédia kártya, 
Memory Stick, Memory Stick Pro

Kényelem
• Támogatott fényképformátum: JPEG-fénykép, 

Legfeljebb 10 MB-os JPEG-fájlok, 20 megapixelig
• Kártyaolvasó: Beépített (1x)
• Gombok és vezérlőelemek: 3 gomb, Négyutas 

navigációs gomb és enter
• Lejátszási mód: Teljes képernyős böngészés, 

Diavetítés, Indexkép-böngészés
• Előírt jóváhagyások: CE, GOST, Svájc, C-Tick
• Pozícionálás: Fekvő, Fénykép automatikus 

elforgatása, Álló

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: AC/DC adapter, Rövid 

üzembe helyezési útmutató, Használati útmutató 
CD ROM-on

• Felhasználói kézikönyv: arab, cseh, dán/norvég, 
holland, angol, finn, francia, német, görög, olasz, 
maláj, lengyel, portugál, orosz, egyszerűsített kínai, 
spanyol, svéd, hagyományos kínai, török

Méretek
• A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 

159 x 194 x 935 mm
• Tömeg: 0,345 kg
• Hőmérséklettartomány (üzem): 0–40 °C
• Hőmérséklettartomány (tárolási): -20 °C és 70 °C 

között

Tápellátás
• Tápegység: 100-240 V AC, 50/60 Hz
• DC kimenet, volt: 9 V
• Támogatott táplálási üzemmód: Váltakozó árammal 

történő üzemeltetés
• DC kimenet, amper: 1,1 A
• Áramfogyasztás: (Bekapcsolt rendszernél) 4,6 W

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

23 x 19 x 9 cm
• Nettó tömeg: 0,6 kg
• Bruttó tömeg: 0,95 kg
• Táratömeg: 0,35 kg
• EAN: 87 12581 54133 0
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton

Külső kartondoboz
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

24 x 19 x 19,8 cm
• Nettó tömeg: 1,2 kg
• Bruttó tömeg: 2.1 kg
• Táratömeg: 0,9 kg
• GTIN: 1 87 12581 54133 7
• Fogyasztói csomagolások száma: 2
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