
 

 

Philips
Ramă digitală PhotoFrame 
cu Bluetooth

8"
Multimedia
Raport de afișare 4:3

SPF7008
"..şi te iubesc chiar mai mult decât te iubeam atunci."
PhotoFrame cu Bluetooth
Pregătiţi-vă să vă îndrăgostiţi din nou! Această Photoframe irezistibilă are un design 
atrăgător, control tactil şi Bluetooth. Partenerul obligatoriu pentru a păstra vii toate 
momentele importante!

Afișaj de calitate pentru experienţă uimitoare
• imagen Pro pentru culori clare și vibrante
• Raport de afișare 4:3 pentru o afișare optimă, fără distorsiuni
• Redaţi strălucirea amintirilor vechi cu RadiantColor

Operare simplă și intuitivă
• Prezentare automată de diapozitive din memoria USB sau de pe cardul de memorie
• Comenzi tactile pe rama PhotoFrame
• Transferaţi fotografiile de pe telefonul mobil prin Bluetooth

Design ecologic
• Economisire de energie prin sistemul de diminuare automată bazat pe detectarea luminii 

ambientale
• Ramă digitală PhotoFrame ecologică



 imagen Pro
Tehnologia unică de optimizare a imaginilor Philips 
imagen vă analizează fotografiile automat pentru a 
corecta culoarea și a regla setările pentru un 
contrast optim. imagen Pro este o tehnologie mai 
performantă de optimizare a imaginilor care conţine 
cele 3 elemente esenţiale de la imagen pentru 
obţinerea unui nivel sporit de acurateţe și 
profunzime a culorii și un contrast elegant. În plus, 
imagen Pro oferă o culoare a pielii îmbunătăţită, 
imagini mai clare și vizualizarea fotografiilor fără 
pâlpâiri, un aspect foarte important în cazul 
imaginilor statice.

Raport de afișare 4:3 perfect
Rama digitală PhotoFrame de la Philips asigură 
afișarea fotografiilor dumneavoastră la raportul de 
4:3, pentru vizionarea optimă a acestora.

Prezentare automată de diapozitive
Prezentările automate de diapozitive pornesc de pe 
orice unitate de memorie USB sau card de memorie, 
fiind utile în toate situaţiile în care nu doriţi să 
pierdeţi timpul copiind fotografiile pe PhotoFrame.

Control tactil pe ramă
Comenzile tactile ale ramei PhotoFrame se 
iluminează instantaneu în timpul operaţiilor, 
facilitând defilarea prin fotografiile, videoclipurile și 
muzica dvs. În modul de vizualizare a fotografiilor, 
puteţi glisa degetul de-a lungul marginii orizontale 
tactile, acest lucru permiţându-vă să selectaţi ușor o 
fotografie nouă dintre miniaturile afișate pe ecran.

Transfer de fotografii prin Bluetooth
Știm că vă place să faceţi fotografii cu telefonul mobil. 
Acum puteţi transfera aceste fotografii pe rama 
digitală PhotoFrame de la Philips prin intermediul 
Bluetooth, fără adaptoare sau cabluri suplimentare.

RadiantColor
RadiantColor este o tehnologie Philips exclusivă 
pentru afișarea fotografiilor mai mici în raportul de 
afișare 4:3 prin extinderea culorii pe marginile unei 
fotografii afișate într-un ecran incomplet pe laturile 
întregului ecran, eliminând dungile negre și 
distorsiunile raportului de afișare.

Smart Power Pro
Smart Power Pro este un senzor care pornește și 
oprește PhotoFrame prin detectarea condiţiilor de 
lumină ambientală, reducând consumul de energie în 
favoarea mediului înconjurător, economisind până la 
o treime din costurile PhotoFrame pentru energie. 
Vestea cea mai bună este că totul este automat!

Ramă digitală PhotoFrame ecologică
Ramele digitale Philips PhotoFrame sunt concepute 
și produse conform principiilor noastre de design 
ecologic, ce au ca scop minimizarea impactului 
general asupra mediului prin consumul mai redus de 
energie, eliminarea substanţelor periculoase, 
greutatea redusă, ambalarea mai eficientă și 
optimizarea reciclabilităţii.
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Repere
• Administrare album: Creare, Ștergere, Editare, • Greutate proprie: 0,272 kg
•

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: 250 cd/m²
• Raport contrast (uzual): 300:1

Conectivitate
• USB: USB 2.0 emiţător, USB 2.0 receptor
• Bluetooth: Bluetooth V2.0 + EDR, Clasa 2, Doar 

receptor

Suport de stocare
• USB: Unitate flash USB
• Tipuri de carduri de memorie: Compact Flash I, 

Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Card 
multimedia, Card xD, Memory Stick, Memory Stick 
Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo

• Capacitate memorie încorporată: 1 GB (pentru 
1000 de fotografii de înaltă definiţie)

Confort
• Cititor de carduri: Încorporat (2x)
• Format foto acceptat: Fișiere JPEG de până la 10 

MB, Până la 20 megapixeli, Fotografie JPEG
• Format video acceptat: MPEG1 și 4, MotionJPEG, 

.AVI, .MOV
• Acceptă muzică de fond: MP3
• Butoane și controale: comandă tactilă pe ramă, 

Buton de alimentare
• Poziţionare: Peisaj, Portret, Orientare automată a 

fotografiei
• Mod Redare: Parcurgere pe tot ecranul, 

Prezentare, Parcurgere pictograme
• Editare foto: Copiere, Ștergere, Rotire, Zoom și 

decupare
• Efecte fotografii: Alb-negru, Rame, Culoare 

radiantă, Sepia
• Setare diapozitive: Aleator, Secvenţial, Efect de 

tranziţie, Colaj (mai multe imagini)
• Setare funcţie: Reglare luminozitate, Limbă, Stare, 

Activare/Dezactivare sonerie, Setare a orei și a 
datei, Activare/Dezactivare afișare ceas, Pornire/
Oprire automată, Memento evenimente cu alarmă, 
Sursă foto, Prezentare

• Stare sistem: Versiune firmware, Memorie rămasă
• Stare mediu de stocare conectat: Suport media 

conectat, Memorie rămasă
• Reglementări și standarde: CE, GOST, PSB, Elveţia

Redenumire
• Alte avantaje: Blocare Kensington compatibilă
• Limbi OSD: Daneză, Olandeză, Engleză, Franceză, 

Germană, Italiană, Rusă, Chineză simplificată, 
Spaniolă

• Administrare diapozitive: Creare prezentare de 
diapozitive, Ștergere prezentare de diapozitive, 
Redenumire prezentare de diapozitive

• Compatibilitate cu sistemul: Mac Os X, Windows 
Vista, Windows XP

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

iniţiere rapidă, Stand, Cablu USB, CD-ROM cu 
software + manual

• Manual de utilizare: Arabă, Cehă, Daneză/
Norvegiană, Olandeză, Engleză, Finlandeză, 
Franceză, Germană, Greacă, Italiană, Malaieză, 
Poloneză, Portugheză, Rusă, Chineză simplificată, 
Spaniolă, Suedeză, Chineză tradiţională, Turcă

Dimensiuni
• Greutate: 0,34 kg
• Interval temperatură (operare): între 0°C și 40°C
• Interval temperatură (stocare): între -10°C și 60°C
• Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 

222,6 x 182,2 x 33,2 mm

Alimentare
• Sursă de alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Sursă de alimentare: Ieșire CC 9 V, 2 A
• Consum de energie: (Sistem pornit) 3,8 W
• Mod Alimentare acceptat: Alimentare CA

Cutie exterioară
• GTIN: 1 87 12581 47542 7
• Număr de ambalaje: 2
• Greutate brută: 2,593 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 26,1 x 20,3 x 22.6 cm
• Greutate netă: 1,808 kg
• Greutate proprie: 0,785 kg

Dimensiunile ambalajului
• EAN: 87 12581 47542 0
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

21,2 x 25 x 9,5 cm
• Greutate brută: 1,176 kg
• Greutate netă: 0,904 kg
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