
 

 

Philips
Digital PhotoFrame

• 20,3 cm (8")

SPF4328
"Definitivamente, a atracção 

é notória."
Transmita atrevimento. Proporcione diversão. Ou faça surgir uma lágrima no canto do olho de alguém. 

É verdade que uma imagem vale por mil palavras. Mas agora pode colocar as suas mensagens pessoais 

especiais nas fotografias - tornando o seu presente ainda mais memorável e significativo!

Um presente cheio de surpresas
• Personalize com as suas próprias fotografias e mensagens
• Inspire-se com postais incorporados
• Defina surpresas para ocasiões futuras com o temporizador incorporado

Razões para manter a sua PhotoFrame ligada todos os dias
• Um botão dedicado permite-lhe alternar entre fotografias e relógio
• Esteja preparado para receber mensagens surpresa dos seus amigos
• seleccione ver as suas fotografias com 10 estilos de colagem!
• 15 Relógios divertidos e animados à escolha para acompanhar as horas da forma que deseja

Design verde
• Ligar/desligar automático do ecrã a horas predefinidas para economizar energia
• As nossas embalagens são pequenas para reduzir os materiais usados



 Personalize a sua PhotoFrame
Personalize com as suas próprias fotografias e 
mensagens em 3 passos simples. 1. Escolha a sua 
fotografia 2. Personalize com uma mensagem 3. 
Presente pronto para oferecer!

Postais incorporados
Não sabe o que dizer? A boa notícia é que incluímos 
imensas mensagens inspiradoras e sentidas que pode 
utilizar. Escolha uma para adicionar directamente ou 
para editar e personalizar.

15 Relógios animados à escolha
Acompanhe as horas da forma que desejar com um 
dos 15 relógios animados.

Botão de modo dedicado
Um botão de modo dedicado permite-lhe alternar 
rapidamente entre fotografias e relógios. Prima uma 
vez para avançar da apresentação de fotografias para 
o relógio. Prima novamente para avançar do relógio 
para a apresentação de fotografias.

Ver fotografias com colagens
seleccione ver as suas fotografias com 10 estilos de 
colagem!

Defina surpresas com o temporizador
Defina um temporizador para as fotografias que 
personalizou. Estas fotografias serão apresentadas 
por ocasião de um aniversário ou celebração 
especial. Uma óptima forma para criar surpresas!

Ligar/desligar automático do ecrã
Um temporizador activa e desactiva a PhotoFrame 
nas horas seleccionadas, reduzindo o consumo de 
energia a bem do ambiente e economizando até um 
terço dos custos de energia da PhotoFrame.
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Destaques
Sueco, Chinês Tradicional, Turco •
Imagem/visualização
• Ângulo de visualização: @ C/R > 10, 130° (H) / 

110° (V)
• Vida útil a 50% de brilho: 20000 hr
• Rácio de aspecto: 4:3
• Resolução do painel: 800 x 600
• Brilho: 200 cd/m²
• Rácio de contraste (típico): 500:1

Suporte de armazenamento
• Memória incorporada (RAM): 512 MB (para 500 

fotografias de alta definição)
• Tipos de Cartão de Memória: Secure Digital (SD), 

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

Funcionalidades
• Formato fotos suportado: Fotografia JPEG, 

Ficheiros JPEG até 10 MB, Até 20 Megapixels
• Leitor de cartões: Incorporado (1x)
• Colocação: Horizontal, Vertical, Orientação 

automática das fotografias
• Botões e controlos: Botão de alimentação, 3 

botões, Tecla de direcção (4 pontos) e Enter
• Modo de reprodução: Navegação em ecrã total, 

Apresentação de diapositivos, Navegação em 
miniatura

• Aprovações regulamentares: CE, GOST, Suíça, C-
Tick

Acessórios
• Acessórios incluídos: Adaptador CA-CC, Manual 

de início rápido, Guia do Utilizador em CD-ROM
• Manual do utilizador: Árabe, Checo, Dinamarquês/

Norueguês, Holandês, Português, Finlandês, 
Francês, Alemão, Grego, Italiano, Malaio, Polaco, 
Português, Russo, Chinês Simplificado, Espanhol, 

Dimensões
• Dimensões da unidade com suporte (L x A x P): 

222,6 x 184,35 x 113 mm
• Peso: 0,58 kg
• Limite de temperaturas (funcionamento): 0 °C a 

40 °C
• Limite de temperaturas (armazenamento): -10°C a 

60°C

Alimentação
• Alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Consumo de energia: (Sistema ligado) 4,6 W
• Modo de consumo suportado: Alimentação CA
• Saída CC em amperes: 1 A
• Saída CC em volts: 9 V

Dimensões da embalagem
• EAN: 87 12581 54138 5
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

21,35 x 26,8 x 9,6 cm
• Peso bruto: 1,876 kg
• Peso líquido: 1,478 kg
• Tara: 0,398 kg

Embalagem exterior
• GTIN: 1 87 12581 54138 2
• Número de embalagens para o consumidor: 2
• Peso bruto: 4,22 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

28,6 x 23,1 x 22,2 cm
• Peso líquido: 2,956 kg
• Tara: 1,264 kg

Conectividade
• USB: USB 2.0 Secundário
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Especificações
Digital PhotoFrame
20,3 cm (8")
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