
 

 

Philips
Digitaalinen PhotoFrame

26,4 cm (10,4")
16:9 kuvasuhde

SPF4610
"...nauroin koko päivän!"

Pidä elämäsi tärkeimmät hetket aina elossa Philipsin PhotoFrame-kehyksen avulla. 
Kompaktia kehystä on helppo käyttää ja se näyttää hyvältä kaikkialla.

Laadukas näyttö takaa miellyttävän katselukokemuksen
• imagen Pro luo terävät, eloisat ja luonnolliset ihonvärit
• Lisää uutta hehkua vanhoihin muistoihin RadiantColorilla

Helppokäyttöinen ja todella kätevä
• Seuraa aikaasi hauskojen kellojen avulla
• Automaattinen diaesitys muistikortilta
• Helppokäyttöinen valikko selaamista, etsimistä ja järjestämistä varten

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



 Pakkauksemme ovat pieniä
Pidämme pakkauksemme mahdollisimman pieninä, 
jotta tuotantoon kuluisi mahdollisimman vähän 
materiaalia ja kuljetukseen mahdolllisimman vähän 
polttoainetta.

Seuraa aikaasi hauskojen kellojen avulla
Kun et katsele valokuvia, voit tehdä PhotoFrame-
valokuvakehyksestä helposti kellon.

Automaattisen diaesityksen 
aloittaminen
Diaesitys käynnistyy automaattisesti, kun liität 
kehykseen valokuvia sisältävän muistikortin.

Eloisat värit imagen Prolla
Ainutlaatuinen Philips imagen -
kuvanparannustekniikka analysoi valokuvat 
automaattisesti, korjaa niiden värit ja säätää 
kontrastin sopivaksi. imagen Pro on vielä 
kehittyneempi kuvanparannustekniikka, jossa 
yhdistyvät kolme älykkäintä imagen-elementtiä: 
värien tarkkuus, syvyys ja kontrasti. Näiden lisäksi 
imagen Pro parantaa ihon värisävyä, terävöittää kuvat 
ja takaa värinättömän katselukuvan, mikä on still-
kuvissa erittäin tärkeää.

RadiantColor
RadiantColor on Philipsin ainutlaatuinen tekniikka 
pienten kuvien näyttämiseen optimaalisessa 4:3-
kuvasuhteessa. Se laajentaa täyttä ruutua pienemmän 
kuvan reunojen värit ruudun reunoille ja poistaa 
mustat palkit sekä kuvasuhteen vääristymän.
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Kohokohdat
• Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S): 
Kuva/näyttö
• Katselukulma: C/R >10, 130º (V) / 110º (P), 120º 

(V) / 100º (P)
• Käyttöikä, kun kirkkaus 50 %: 20 000 h
• Kuvasuhde: 16:9
• Näytön resoluutio: 1024 x 600
• Kirkkaus: 160 cd/m²
• Kontrastisuhde (tyypillinen): 500:1
• Tehollinen katselualue: 1024 x 600

Tallennusvälineet
• Sisäinen muisti (RAM): 128 Mt (1000 valokuvaa)
• Tuetut muistikorttityypit: Secure Digital (SD), 

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

Helppokäyttöisyys
• Tuetut valokuvamuodot: JPEG-valokuvat
• Kortinlukija: Kiinteä (1x)
• Sijoittaminen: Vaaka, Pysty
• Painikkeet ja ohjaustoiminnot: 3 painiketta
• Toistotila: Koko näytön selaus, Diaesitys, 

Pikkukuvien selaus
• Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE, GOST

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite
• Käyttöopas: hollanti, englanti, ranska, saksa, italia

Mitat

286,5 x 189,5 x 122 mm
• Paino: 0,58 kg
• Käyttölämpötila: 0...+40 °C
• Varastointilämpötila: -10 - 60 °C

Virta
• Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz
• Virrankulutus: 3 W
• Tuetut virtatilat: Verkkovirtakäyttöinen
• Lähtö, ampeereina: 0,65 A
• Lähtö, voltteina: 5 V

Pakkauksen mitat
• Hyllysijoitustyyppi: Dummy
• EAN: 87 12581 60336 6
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 33,5 x 26,5 x 6,5 cm
• Kokonaispaino: 0,873 kg
• Nettopaino: 0,553 kg
• Taara: 0,320 kg
• Pakkaustyyppi: Dummy

Ulompi pakkaus
• GTIN: 1 87 12581 60336 3
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
• Kokonaispaino: 2,891 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 34,5 x 20,6 x 28 cm
• Nettopaino: 1,659 kg
• Taara: 1,232 kg
•
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