
 

 

Philips
Ramă digitală PhotoFrame

• 20,3 cm (8")

SPF4308
"Da, puteţi vedea cu siguranţă 

atracţia."
Transformaţi-o în ceva năstruşnic. Transformaţi-o în ceva distractiv. Sau faceţi pe cineva să 
lăcrimeze. Cu siguranţă, o imagine rosteşte mii de cuvinte. Dar acum puteţi să vă adăugaţi 
propriile mesaje speciale la fotografii - făcând cadoul dvs. şi mai memorabil şi mai semnificativ!

Oferiţi un cadou care este plin de surprize
• Personalizaţi cu propriile dvs. fotografii și mesaje
• Inspiraţi-vă din felicitările încorporate
• Setaţi surprize pentru ocazii viitoare cu timer-ul încorporat

Motive pentru a vă păstra rama PhotoFrame pornită în fiecare zi
• 15 variante de ceasuri animate distractiv pentru a afișa ora cum vă place
• Un buton dedicat vă permite să comutaţi între fotografii și ceas
• alegeţi să vizualizaţi fotografiile cu 10 stiluri de colaj!
• Fiţi pregătit să primiţi mesaje surpriză de la prieteni

Design ecologic
• Afișaj cu pornire/oprire automată la ore prestabilite pentru a economisi energie
• Ambalajele noastre sunt mici pentru a minimiza materialele utilizate



 Personalizaţi-vă rama PhotoFrame
Personalizaţi cu propriile dvs. fotografii și mesaje în 3 
pași simpli. 1. Alegeţi-vă fotografia 2. Personalizaţi cu 
un mesaj 3. Cadoul este gata de a fi dăruit!

Felicitări încorporate
Nu știţi ce să spuneţi? Vestea bună este că am inclus 
o mulţime de mesaje inspiratoare și cordiale dintre 
care să alegeţi. Alegeţi unul și adăugaţi-l așa cu este 
sau editaţi-l pentru a-l personaliza.

Setaţi surprize cu timer-ul
Setaţi un timer la fotografiile pe care le-aţi 
personalizat. Aceste fotografii vor apărea la timp 
pentru o zi de naștere, o aniversare sau pentru orice 
sărbătoare specială. Un mod excelent de a crea 
surprize!

15 variante de ceasuri animate
Afișaţi ora exactă cum vă place, cu o selecţie de 15 
ceasuri animate distractiv.

Buton dedicat pentru mod
Un buton dedicat pentru mod vă permite să 
comutaţi rapid între fotografii și ceas. Apăsaţi o dată 
pentru a trece de la prezentarea de fotografii la ceas. 
Apăsaţi din nou pentru a trece de la ceas la 
prezentarea de fotografii.

Vizualizare fotografii cu colaje
alegeţi să vizualizaţi fotografiile cu 10 stiluri de colaj!

Afișaj cu pornire/oprire automată
Un cronometru pornește și oprește PhotoFrame la 
orele selectate de dumneavoastră, reducând 
consumul de energie în favoarea mediului și 
economisind până la o treime din costurile 
PhotoFrame pentru energie.
SPF4308/10

Repere
Spaniolă, Suedeză, Chineză tradiţională, Turcă
Imagine/Ecran
• Unghi de vizionare: la C/R > 10, 130º (H) / 110º (V)
• Luminozitate cu 50% mai mare: 20000 oră
• Raport lungime/lăţime: 4:3
• Rezoluţie panou: 800 x 600
• Luminozitate: 200 cd/m²
• Raport contrast (uzual): 500:1

Suport de stocare
• Memorie încorporată (RAM): 512 MB (pentru 500 

de fotografii de înaltă definiţie)
• Tipuri de carduri de memorie: Secure Digital (SD), 

Secure Digital (SDHC), Card multimedia, Memory 
Stick, Memory Stick Pro

Confort
• Format foto acceptat: Fotografie JPEG, Fișiere 

JPEG de până la 10 MB, Până la 20 megapixeli
• Cititor de carduri: Încorporat (1x)
• Poziţionare: Peisaj, Portret, Orientare automată a 

fotografiei
• Butoane și controale: Buton de alimentare, 3 

butoane, Buton de navigare cu 4 direcţii
• Mod Redare: Parcurgere pe tot ecranul, 

Prezentare, Parcurgere pictograme
• Reglementări și standarde: CE, GOST, Elveţia, C-

Tick

Accesorii
• Accesorii incluse: Adaptor CA/CC, Ghid de 

iniţiere rapidă, Manualul de utilizare pe CD-ROM
• Manual de utilizare: Arabă, Cehă, Daneză/

Norvegiană, Olandeză, Română, Finlandeză, 
Franceză, Germană, Greacă, Italiană, Malaieză, 
Poloneză, Portugheză, Rusă, Chineză simplificată, 

Dimensiuni
• Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 

222,6 x 184,35 x 113 mm
• Greutate: 0,58 kg
• Interval temperatură (operare): între 0°C și 40°C
• Interval temperatură (stocare): între -10°C și 60°C

Alimentare
• Sursă de alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Consum de energie: (Sistem pornit) 4,6 W
• Mod Alimentare acceptat: Alimentare CA
• Curent de ieșire c.c.: 1 A
• Tensiune de ieșire c.c.: 9 V

Dimensiunile ambalajului
• EAN: 87 12581 54136 1
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

21,35 x 26,8 x 9,6 cm
• Greutate brută: 1,876 kg
• Greutate netă: 1,478 kg
• Greutate proprie: 0,398 kg

Cutie exterioară
• GTIN: 1 87 12581 54136 8
• Număr de ambalaje: 2
• Greutate brută: 4,22 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 28,6 x 23,1 x 22,2 cm
• Greutate netă: 2,956 kg
• Greutate proprie: 1,264 kg

Conectivitate
• USB: USB 2.0 receptor
•

Data apariţiei 2013-09-04

Versiune: 3.1.6

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

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. 
sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com

Specificaţii
Ramă digitală PhotoFrame
20,3 cm (8")

http://www.philips.com

