
 

 

Philips
Cyfrowa ramka 
PhotoFrame™

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

SPF4610
„...tego dnia nie mogłem 

przestać się śmiać!”
Przechowuj pamiętne chwile przez cały rok w ramce Philips PhotoFrame. Ta prosta w 
obsłudze, niewielka ramka wygląda dobrze w każdym pomieszczeniu.

Wysokiej jakości wyświetlacz zapewnia idealny obraz
• Technologia imagen Pro zapewnia ostry, żywy i naturalny odcień skóry
• Nowy blask starych wspomnień dzięki technologii RadiantColor

Prosta, intuicyjna obsługa i niezwykła wygoda
• Zabawne zegary wyświetlają czas
• Automatyczny pokaz slajdów z karty pamięci
• Proste, skrócone menu do przeglądania, wyszukiwania i porządkowania zdjęć

Ekologiczna konstrukcja
• Nasze opakowania są małe, aby zmniejszyć zużycie materiałów
• Funkcja automatycznego włączania i wyłączania wyświetlacza o wybranej godzinie gwarantuje 

oszczędność energii



 Nasze opakowania są małe
Nasze opakowania są możliwie najmniejsze, aby 
zminimalizować zużycie materiałów 
wykorzystywanych podczas produkcji, jak i 
transportu.

Zabawne zegary wyświetlają czas
Przełącz ramkę PhotoFrame w tryb zegara, gdy nie 
oglądasz zdjęć.

Automatyczne uruchamianie pokazu 
slajdów
Pokaz slajdów rozpoczyna się automatycznie po 
włożeniu karty pamięci

Technologia imagen Pro zapewnia żywe 
kolory
Wyjątkowa technologia udoskonalania zdjęć Philips 
imagen automatycznie analizuje zdjęcia, poprawia 
nasycenie kolorów i optymalizuje kontrast. imagen 
Pro to zaawansowana technologia udoskonalania 
zdjęć, zapewniająca dokładniejsze i głębsze kolory 
oraz inteligentne dopasowanie kontrastu. Ponadto 
technologia ta zapewnia ulepszone odwzorowanie 
koloru skóry i wyraźniejsze zdjęcia.

Technologia RadiantColor
RadiantColor jest technologią firmy Philips, 
umożliwiającą wyświetlanie mniejszych zdjęć w 
optymalnym formacie 4:3 poprzez rozciąganie 
kolorów na krawędziach zdjęcia do krawędzi ekranu 
celem wyeliminowania czarnych pasów i 
zniekształceń formatu obrazu.
SPF4610/12

Zalety
• Ciężar opakowania: 1,232 kg
•

Wyświetlacz
• Kąt widzenia: przy C/R > 10, 130º (poz.) / 110º 

(pion.), 120º (poz.) / 100º (pion.)
• Czas eksploatacji dla 50% jasności: 20 000 godz.
• Format obrazu: 16:9
• Rozdzielczość panelu: 1024 x 600
• Jasność: 160 cd/m²
• Współczynnik kontrastu (typowy): 500:1
• Część widoczna ekranu: 1024 x 600

Nośnik danych
• Wbudowana pamięć (RAM): 128 MB (na 1000 

zdjęć)
• Typy kart pamięci: Secure Digital (SD), Secure 

Digital (SDHC), Karta MMC, Memory Stick, 
Memory Stick Pro

Udogodnienia
• Obsługiwany format zdjęć: Zdjęcie JPEG
• Czytnik kart: Wbudowany (1x)
• Wybór miejsca: Krajobraz (poziomo), Portret 

(pionowo)
• Przyciski i elementy sterujące: 3 przyciski
• Tryb odtwarzania: Przeglądanie w trybie 

pełnoekranowym, Pokaz slajdów, Przeglądanie w 
trybie miniatur

• Certyfikaty: CE, GOST

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy 

stabilizowany
• Instrukcja obsługi: holenderski, polski, francuski, 

niemiecki, włoski

Wymiary
• Wymiary zestawu z podstawą (szer. x wys. x gł.): 

286,5 x 189,5 x 122 mm
• Waga: 0,58 kg
• Zakres temperatur (eksploatacja): od 0°C do 40°C
• Zakres temperatur (przechowywanie): -10°C do 

60°C

Moc
• Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz
• Zużycie energii: 3 W
• Obsługiwany tryb zasilania: Zasilanie prądem 

zmiennym
• Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,65 A
• Wyjście prądu stałego (w woltach): 5 V

Wymiary opakowania
• Typ ułożenia półki: Reklamowe
• EAN: 87 12581 60336 6
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

33,5 x 26,5 x 6,5 cm
• Waga brutto: 0,873 kg
• Waga netto: 0,553 kg
• Ciężar opakowania: 0,320 kg
• Rodzaj opakowania: Reklamowe

Karton zewnętrzny
• GTIN: 1 87 12581 60336 3
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Waga brutto: 2,891 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

34,5 x 20,6 x 28 cm
• Waga netto: 1,659 kg
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