
 

 

„Philips“
Skaitmeninis nuotraukų 
rėmelis

• 20,3 cm (8 in)

SPF4308
„Taip, tai puiki pramoga.“

Priverskite kitus šyptelėti. Ar nubraukti ašarą. Žinoma, vaizdas gali pasakyti tūkstančius 
žodžių. Tačiau dabar galite pridėti ypatingų pranešimų nuotraukose – padarykite savo 
dovaną dar įsimintinesnę ir prasmingesnę!

Pilna netikėtumų dovana
• Pasirinkite jums patinkančias nuotraukas ir pranešimus
• Būkite išradingi naudodami įdiegtus sveikinimo atvirukus
• Padarykite staigmeną būsimoms progoms naudodami įtaisytąjį laikmatį

Priežastys laikyti nuotraukų rėmelį įjungtą kiekvieną dieną
• Galite rinktis iš 15 smagių animuotų laikrodžių, kad laikas būtų rodomas taip, kaip patinka jums
• Naudodamiesi specialiu režimo mygtuku galite kaitalioti nuotraukų ir laikrodžio režimą
• pasirinkite peržiūrėti nuotraukas 10 skirtingų koliažų stilių!
• Būkite pasirengę iš draugų gauti netikėtų pranešimų

Žalias dizainas
• Automatinis ekrano įjungimas / išjungimas nustatytu laiku, kad būtų taupoma energija
• Mūsų pakuotės yra nedidelės, kad sumažintume medžiagų naudojimą



 Nuotraukų rėmelį pritaikykite pagal 
savo skonį
Pasirinkite jums patinkančias nuotraukas ir 
pranešimus atlikdami 3 paprastus veiksmus. 1. 
Pasirinkite nuotrauką 2. Pritaikykite pranešimą 3. 
Padovanokite kaip dovaną!

Įdiegti sveikinimo atvirukai
Nežinote, ką pasakyti? Turime jums gerų žinių: galite 
rinktis iš daugybės išradingų ir nuoširdžių pranešimų. 
Pasirinkite vieną ir pridėkite arba redaguokite jį.

Padarykite staigmeną naudodami 
laikmatį
Nustatykite laikmatį pasirinktoms nuotraukoms. Šios 
nuotraukos bus parodytos gimtadienio, sukaktuvių ar 
kokios nors ypatingos šventės proga. 
Nepakartojamas būdas padaryti staigmeną!

Galite rinktis iš 15 animuotų laikrodžių
Laikas taip, kaip jums patinka – 15 smagių animuotų 
laikrodžių.

Specialus režimo mygtukas
Naudodamiesi specialiu režimo mygtuku galėsite 
greitai kaitalioti nuotraukų ir laikrodžio režimą. 
Spustelėkite vieną kartą, jei norite iš nuotraukų 
demonstracijos režimo pereiti į laikrodžio režimą. 
Spustelėkite dar kartą, jei norite laikrodžio režimą 
perjungti į nuotraukų demonstracijos.

Peržiūrėkite nuotraukas koliažų režimu
pasirinkite peržiūrėti nuotraukas 10 skirtingų koliažų 
stilių!

Automatinis ekrano įjungimas / 
išjungimas
Laikmatis įjungia/išjungia „PhotoFrame“ pasirinktu 
laiku, sumažinant energijos suvartojimą ir saugant 
mūsų aplinką bei sutaupant iki vienos trečiosios 
„PhotoFrame“ energijos kaštų.
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Ypatybės
kinų, ispanų, švedų, tradicinė kinų, turkų •
Vaizdas / ekranas
• Matymo kampas: @ C/R > 10, 130º (H) / 110º (V)
• ilgaamžis, iki 50% ryškumo: 20000 val.
• Kraštinių santykis: 4:3
• Skiriamoji ekrano geba: 800 x 600
• Ryškumas: 200 cd/m²
• Kontrastingumo santykis (tipinis): 500:1

Saugojimo laikmena
• Integruotoji atmintis (RAM): 512 MB (telpa 500 

HD nuotraukų)
• Atminties kortelės tipai: „Secure Digital“ (SD), 

„Secure Digital“ (SDHC), „MultiMedia Card“, 
„Memory Stick“, „Memory Stick Pro“

Patogumas
• Palaikomas nuotraukų formatas: JPEG nuotraukos, 

Iki 10 MB JPEG failų, Iki 20 megapikselių
• Kortelių skaitytuvas: Integruota (1x)
• Vietos parinkimas: Peizažas, Portretas, Automatinis 

nuotraukos padėties nustatymas
• Mygtukai ir nustatymai: Maitinimo mygtukas, 3 

mygtukai, 4 krypčių naršymo mygtukas ir įvesties 
mygtukas

• Peržiūros režimas: Viso ekrano naršyklė, skaidrių 
demonstracija, Miniatiūrinė naršyklė

• Patvirtinta atitiktis taisyklių reikalavimams: CE, 
GOST, Šveicarija, „C-Tick“

Priedai
• Pridedami priedai: AC-DC adapteris, Greitos 

pradžios vadovas, Vartotojo vadovas CD diske
• Vartotojo vadovas: arabų, čekų, danų / norvegų, 

olandų, lietuvių, suomių, prancūzų, vokiečių, graikų, 
italų, malajų, lenkų, portugalų, rusų, supaprastinta 

Matmenys
• Rinkinio matmenys su laikikliu (W x H x D): 

222,6 x 184,35 x 113 mm
• Svoris: 0,58 kg
• Temperatūros diapazonas (darbinės): 0–40 °C
• Temperatūros diapazonas (laikymo): 10–60 °C

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 

50/60 Hz
• Energijos sąnaudos: (Sistemai veikiant) 4,6 W
• Palaikomi galios režimai: AC maitinimas
• DC išvestis amperais: 1 A
• DC išvestis voltais: 9 V

Pakavimo matmenys
• EAN: 87 12581 54136 1
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

21,35 x 26,8 x 9,6 cm
• Bendras svoris: 1,876 kg
• Grynasis svoris: 1,478 kg
• Pakuotės svoris: 0,398 kg

Išorinė kartoninė dėžutė
• GTIN: 1 87 12581 54136 8
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 2
• Bendras svoris: 4,22 kg
• Outer carton (L x W x H): 28,6 x 23,1 x 22,2 cm
• Grynasis svoris: 2,956 kg
• Pakuotės svoris: 1,264 kg

Prijungimo galimybė
• USB: USB 2.0 valdomasis prievadas
Išleidimo data 2013-09-14

Versija: 3.1.6

12 NC: 8670 000 62631
EAN: 87 12581 54136 1

© 2013 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių 
ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų 
savininkų nuosavybė.

www.philips.com

Specifikacijos
Skaitmeninis nuotraukų rėmelis
20,3 cm (8 in)

http://www.philips.com

