
 

 

Philips
Digitaalinen PhotoFrame

17,8 cm (7")

SPF2327
"Aina vain suloisempi!"

Ole röyhkeä. Ole hauska. Tai saa katsoja liikuttumaan. Kyllä, kuva kertoo enemmän kuin 
tuhat sanaa. Nyt voit myös lisätä valokuviin oman viestin - lahjasi on entistäkin 
ikimuistettavampi ja merkityksellisempi!

Lahja täynnä yllätyksiä
• Yksilöi omilla valokuvilla ja viesteillä
• Inspiroidu valmiista korteista
• Järjestä yllätyksiä tulevien tapahtumien yhteydessä Philips-ajastimella

Käytä PhotoFrame-kehystä joka päivä
• Valittavana 15 animoitua kelloa, joilla seuraat aikaa kuten haluat
• Varaudu saamaan yllätysviestejä ystäviltä
• Tilapainikkeella voit siirtyä valokuvasta kelloon
• voit katsella valokuvia 10 erityylisessä kollaasissa!

Vihreä muotoilu
• Näytön automaattinen käynnistys ja sammutus määritettyinä aikoina säästää energiaa
• Pakkauksemme ovat pieniä materiaalien käytön vähentämiseksi



 Yksilöi PhotoFrame
Yksilöi helposti omilla valokuvilla ja viesteillä: 1. 
Valitse valokuva 2. Kirjoita viesti 3. Lahja on valmis 
annettavaksi!

Valmiit kortit
Etkö tiedä, mitä sanoisit? Kehyksen mukana on 
runsaasti inspiroivia, tunteikkaita viestejä, joista voit 
valita. Voit valita viestin ja käyttää sitä sellaisenaan tai 
muokata sitä ensin.

Yllätä ajastimella
Voit ajastaa yksilöimiäsi kuvia näkymään ajastimella. 
Kuvat näkyvät sopivaan aikaan esimerkiksi 
syntymäpäivänä tai muun juhlan yhteydessä. Hieno 
tapa järjestää yllätyksiä!

Valittavana 15 animoitua kelloa
Seuraa aikaa kuten haluat valitsemalla jonkin 15 
animoidusta kellosta.

Tilapainike
Tilapainikkeella voit siirtyä nopeasti valokuvista 
kelloon ja takaisin. Painamalla kerran voit siirtyä 
kuvaesityksestä kelloon. Painamalla uudelleen voit 
siirtyä kellosta kuvaesitykseen.

Katsele valokuvia kollaaseina
voit katsella valokuvia 10 erityylisessä kollaasissa!

Näytön automaattinen käynnistys ja 
sammutus
Ajastin käynnistää ja sammuttaa kuvakehyksen 
valittuun aikaan, mikä vähentää energiankulutusta 
ympäristömme eduksi ja alentaa sähkönkulutusta 
kolmanneksella.
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Kohokohdat
• Käyttöopas: arabia, tšekki, tanska/norja, hollanti, 
Kuva/näyttö
• Katselukulma: @ C/R >10, 130º (V) / 110º (P)
• Käyttöikä, kun kirkkaus 50 %: 20 000 h
• Kuvasuhde: 4:3
• Näytön resoluutio: 800 x 600
• Kirkkaus: 300 cd/m²
• Kontrastisuhde (tyypillinen): 500:1

Liitännät
• USB: USB 2.0 -orja

Tallennusvälineet
• Sisäinen muisti (RAM): 128 Mt (100 

teräväpiirtokuvalle)
• Tuetut muistikorttityypit: Secure Digital (SD), 

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

Käytön mukavuus
• Tuetut valokuvamuodot: JPEG-valokuvat, Jopa 10 

Mt JPEG-tiedostoja, Jopa 20 megapikseliä
• Kortinlukija: Kiinteä (1x)
• Sijoittaminen: Pysty, Vaaka, Automaattinen 

valokuvan suunta
• Painikkeet ja ohjaustoiminnot: 3 painiketta, 4-

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

Pikkukuvien selaus
• Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE, GOST, 

Sveitsi, C-Tick

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite, 

Pikaopas, Käyttöopas CD-levyllä

suomi, suomi, ranska, saksa, kreikka, italia, malaiji, 
Kiillotus, 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...+40 °C
• Varastointilämpötila: -20 - +70 °C

Virta
• Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz
• Lähtö, voltteina: 9 V
• Tuetut virtatilat: Verkkovirtakäyttöinen
• Lähtö, ampeereina: 1,1 A
• Virrankulutus: (Virta kytkettynä) 4,6 W

Pakkauksen mitat
• Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 23 x 19 x 9 cm
• Nettopaino: 0,6 kg
• Kokonaispaino: 0,95 kg
• Taara: 0,35 kg
• EAN: 87 12581 54135 4
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1

Ulompi pakkaus
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 24 x 19 x 19,8 cm
• Nettopaino: 1,2 kg
• Kokonaispaino: 2,1 kg
• Taara: 0,9 kg
• GTIN: 1 87 12581 54135 1
• Kuluttajapakkausten määrä: 2
•
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