
 

 

Philips
Digitaal PhotoFrame

17,8 cm (7")

SPF2327
"En nog steeds elke 

dag knapper!"
Maak het een tikje brutaal of juist grappig. Een lach, een traan... Een foto zegt meer dan 
woorden, maar nu kunt u zelfs persoonlijke berichtjes aan uw foto's toevoegen. Zo wordt 
uw cadeau nog specialer!

Een cadeau vol verrassingen
• Voeg uw eigen foto's en berichten toe
• Doe inspiratie op met de ingebouwde wenskaarten
• Zorg voor verrassingen in de toekomst met de ingebouwde tijdklok

Redenen om uw PhotoFrame nooit uit te zetten
• Keuze uit 15 leuke geanimeerde klokken voor tijdweergave met een persoonlijke touch
• Ontvang verrassingsberichten van uw vrienden
• Met een speciale modusknop kunt u schakelen tussen foto en klok
• bekijk uw foto's in 10 verschillende collagestijlen!

Ecologisch ontwerp
• Automatische in-/uitschakeling van het scherm bij vooraf ingestelde tijden voor 

energiebesparing
• Kleine verpakkingen om materialen te besparen



 Geef uw PhotoFrame een persoonlijk 
tintje
Voeg uw eigen foto's en berichten toe in 3 
eenvoudige stappen. 1. Kies uw foto 2. Voeg een 
persoonlijk bericht toe 3. Klaar is uw cadeau!

Ingebouwde wenskaarten
Weet u niet wat u wilt zeggen? Geen nood, wij 
hebben een groot aantal inspirerende en oprechte 
berichten toegevoegd waaruit u kunt kiezen. Voeg 
een van deze berichten toe of maak een aangepast 
bericht.

Zorg voor verrassingen met de tijdklok
Stel een tijdklok in voor uw foto's met persoonlijke 
boodschap. Die foto's worden dan weergegeven 
tijdens een verjaardag, jubileum of andere speciale 
gelegenheid. Een fantastische manier om voor een 
verrassing te zorgen!

Keuze uit 15 geanimeerde klokken
15 leuke geanimeerde klokken voor tijdweergave 
met een persoonlijke touch.

Speciale modusknop
Met een speciale modusknop kunt u snel schakelen 
tussen foto's en klokken. Eenmaal indrukken om van 
de fotopresentatie over te schakelen naar de klok. 
Nogmaals indrukken om terug te gaan naar de 
fotopresentatie.

Bekijk foto's als collage
bekijk uw foto's in 10 verschillende collagestijlen!

Automatische in-/uitschakeling van het 
scherm
De timer schakelt PhotoFrame in en uit op 
ingestelde tijden. Dit zorgt voor energiebesparing en 
dat is goed voor het milieu en voor uw 
portemonnee, want hierdoor bespaart u tot een 
derde van de energiekosten van het PhotoFrame.
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Kenmerken
• Gebruikershandleiding: Arabisch, Tsjechisch, • Aantal consumentenverpakkingen: 2
•

Beeld/scherm
• Kijkhoek: bij C/R > 10, 130º (H)/110º (V)
• Tot 50% helderheid tijdens levensduur: 20.000 u
• Beeldformaat: 4:3
• Schermresolutie: 800 x 600
• Helderheid: 300 cd/m²
• Contrastverhouding (normaal): 500:1

Connectiviteit
• USB: USB 2.0-slave

Opslagmedia
• Ingebouwd geheugen (RAM): 128 MB (voor 100 

HD-foto's)
• Geheugenkaarttypen: Secure Digital (SD), Secure 

Digital (SDHC), Multimediakaart, xD-kaart, 
Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick 
Duo (via adapter), MS Pro Duo (via adapter)

Gemak
• Ondersteuning fotoformaat: JPEG-foto, Maximaal 

10 MB JPEG-bestanden, Maximaal 20 megapixels
• Kaartlezer: Ingebouwd (1x)
• Plaatsing: Verticaal, Horizontaal, Automatische 

oriëntatie bij foto's
• Knoppen en bedieningselementen: 3 knoppen, 

Vierrichtingsnavigatietoets en Enter-toets
• Afspeelmodus: Bladeren in volledige weergave, 

Diapresentatie, Bladeren met (touchscreen-
)icoontjes

• Officiële goedkeuringen: CE, GOST, Zwitserland, 
C-Tick

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, 

Snelstartgids, Gebruikershandleiding op CD-ROM

Deens/Noors, Nederlands, Nederlands, Fins, 
Frans, Duits, Grieks, Italiaans, Maleisisch, Pools, 
Portugees, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, 
Spaans, Zweeds, Traditioneel Chinees, Turks

Afmetingen
• Afmetingen apparaat (met standaard) (B x H x D): 

206,4 x 139,3 x 103 mm
• Gewicht: 0,345 kg
• Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 °C tot 40 °C
• Temperatuurbereik (opslag): -20 °C tot 70 °C

Vermogen
• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
• Stroomuitvoer (volt): 9 V
• Ondersteuning voor energiemodus: Werkt op 

AC-stroom
• Stroomuitvoer (ampère): 1,1 A
• Energieverbruik: (ingeschakeld) 4,6 W

Afmetingen van de verpakking
• Verpakkingstype: Karton
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

23 x 19 x 9 cm
• Nettogewicht: 0,6 kg
• Brutogewicht: 0,95 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,35 kg
• EAN: 87 12581 54135 4
• Aantal producten: 1

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 24 x 19 x 19,8 cm
• Nettogewicht: 1,2 kg
• Brutogewicht: 2,1 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,9 kg
• GTIN: 1 87 12581 54135 1
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