
 

 

Philips
Digital PhotoFrame med 
Bluetooth

20,3 cm (8")
Multimedia
Höjd-/breddförhållande 4:3

SPF7008
"...och jag älskar dig ännu mer nu än jag gjorde då."
PhotoFrame med Bluetooth
Bered dig på att bli förälskad igen! Philips oemotståndliga PhotoFrame har en snygg design 
med pekkontroll och Bluetooth. Den är ett måste när du vill hålla dina viktigaste minnen 
vid liv.

Skärm i toppkvalitet för en otrolig tittarupplevelse
• imagen Pro för skarpa, livfulla och naturliga hudtoner
• Höjd-/breddförhållande på 4:3 för optimal, störningsfri visning
• Kasta nytt sken över gamla minnen med RadiantColor

Enkel, intuitiv hantering och fantastisk bekvämlighet
• Automatiskt bildspel från USB eller minneskort
• Beröringskänsliga kontroller på PhotoFrame
• Överför foton från mobiltelefonen via Bluetooth

Miljövänlig design
• Spara energi med automatisk nedtoning när omgivande ljus känns av
• Miljövänlig PhotoFrame



 imagen Pro för livfulla färger
Philips unika bildförbättringsteknik analyserar 
automatiskt dina foton och justerar färger för 
optimal kontrast. imagen Pro ger en mer avancerad 
bildförbättring inklusive de 3 viktigaste 
komponenterna från imagen för bättre 
färgåtergivning, färgdjup och smart kontrast. 
Förutom detta ger imagen Pro förbättrade 
hudfärger, skarpare bilder och flimmerfri bildvisning 
vilket är väldigt viktigt för stillbilder.

4:3 – perfekt höjd-/breddförhållande
Med Philips digitala PhotoFrame kan du visa foton 
med höjd-/breddförhållandet 4:3, vilket ger den bästa 
visningsupplevelsen.

Automatiskt bildspel
Automatiska bildspel börjar från vilken USB-enhet 
eller vilket minneskort som helst för alla de tillfällen 
då du inte vill lägga tid på att kopiera foton till 
PhotoFrame.

Pekkontroll på ramen
De beröringskänsliga kontrollerna på PhotoFrame 
blir belysta så fort du använder dem, vilket gör det 
enkelt att bläddra bland dina foton, videoklipp och 
musik. I fotovisningsläget kan du dra med fingret 
längs med den horisontella pekramen och enkelt 
välja ett nytt foto bland de miniatyrbilder som visas 
på skärmen.

Fotoöverföring via Bluetooth
Vi vet att du gärna tar foton med mobiltelefonen. Nu 
kan du överföra dem till Philips digital PhotoFrame 
via Bluetooth utan extra donglar eller kablar.

RadiantColor
RadiantColor är Philips egen teknik för visning av 
små bilder i det optimala höjd-/breddförhållandet 
4:3. Med hjälp av den här tekniken dras färgerna i 
bilder som är mindre än helskärmsbilder ut på 
skärmen och på så sätt undviker du svarta fält och får 
ett störningsfritt höjd-/breddförhållande.

Smart Power Pro
Smart Power Pro är en sensor som aktiverar och 
avaktiverar PhotoFrame genom att känna av 
omgivande ljusförhållanden och på så sätt sparar 
energi för miljöns skull. Du kan spara upp till en 
tredjedel av energikostnaden för din PhotoFrame, 
och det bästa är att allt sker automatiskt!

Miljövänlig PhotoFrame
Philips PhotoFrame är utformad och tillverkad enligt 
våra principer för EcoDesign som syftar till att 
minska påverkan på miljön genom lägre 
energiförbrukning, borttagning av farliga ämnen, 
lägre vikt, effektivare förpackningar och bättre 
återvinningsmöjligheter.
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Funktioner
• Myndighetsgodkännande: CE, GOST, PSB, Schweiz •
Bild/visning
• Synfältsvinkel: vid C/R > 10, 130º (H)/110º (V)
• Livslängd till 50 % ljusstyrka: 20 000 tim
• Bildförhållande: 4:3
• Skärmupplösning: 800 x 600
• Ljusstyrka: 250 cd/m²
• Kontrastförhållande (medel): 300:1

Anslutningar
• USB: USB 2.0-värd, USB 2.0-slav
• Bluetooth: Bluetooth V2.0 + EDR, Klass 2, Endast 

mottagare

Lagring
• USB: USB-flashminne
• Minneskortstyper: Compact Flash typ I, Secure 

Digital (SD), Secure Digital (SDHC), 
Multimediakort, xD-kort, Memory Stick™, 
Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory 
Stick Pro Duo

• Inbyggd minneskapacitet: 1 GB (för 1 000 HD-
foton)

Bekvämlighet
• Kortläsare: Inbyggt (2x)
• Bildformat som kan användas: Upp till 10 MB JPEG-

filer, Upp till 20 megapixel, JPEG-foton
• Videoformat som stöds: MPEG1 och 4, 

MotionJPEG, .AVI, .MOV
• Bakgrundsmusik stöds: MP3
• Knappar och kontroller: Pekkontroll på ramen, 

Strömbrytare
• Placering: Liggande, Stående, Automatisk 

fotoorientering
• Uppspelningsläge: Bläddra i helskärm, Bildspel, 

Bläddra bland miniatyrbilder
• Fotoredigering: Kopiera, Radera, Rotera, Zooma 

och beskär
• Fotoeffekter: Svartvit, Bildrutor, Strålande färger, 

Sepia
• Bildspelsinställning: Slumpvis, I följd, 

Överföringseffekt, Collage (flera bilder)
• Konfigurera funktion: Justering av ljusstyrka, Språk, 

Status, Pipljud på/av, Ställ in tid och datum, 
Aktivera/avaktivera klocka, Automatisk på/av, 
Påminnelse för händelse, insomn.funkt., Fotokälla, 
Bildspel

• Systemstatus: Programvaruversion, Återstående 
minne

• Status för anslutet medium: Anslutet medium, 
Återstående minne

• Hantera album: Skapa, Radera, Redigera, Byta 
namn

• Annan bekvämlighet: Fungerar med Kensington-lås
• OSD-språk (On-screen Display): Danska, 

Nederländska, Engelska, Franska, Tyska, Italienska, 
Ryska, kinesiska (förenklad), Spanska

• Hantera bildspel: Skapa bildspel, Radera bildspel, 
Byt namn på bildspel

• Systemkompatibilitet: Mac Os X, Windows Vista, 
Windows XP

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Nätadapter, 

Snabbstartguide, Ställning, USB-kabel, CD-ROM 
med program + användarhandbok

• Bruksanvisning: Arabiska, Tjeckiska, Danska/
norska, Nederländska, Engelska, Finska, Franska, 
Tyska, Grekiska, Italienska, Malay, Polska, 
Portugisiska, Ryska, kinesiska (förenklad), Spanska, 
Svenska, Traditionell kinesiska, Turkiska

Mått
• Vikt: 0,34 kg
• Temperaturintervall (drift): 0 °C till 40 °C
• Temperaturintervall (förvaring): -10 °C till 60 °C
• Apparatstorlek med stativ (B x H x D): 

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

Effekt
• Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
• Strömkälla: DC-utgång 9 V, 2 A
• Strömförbrukning: (Systemet på) 3,8 W
• Energiläge som kan användas: Nätdriven

Yttre kartong
• GTIN: 1 87 12581 47542 7
• Antal konsumentförpackningar: 2
• Bruttovikt: 2,593 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 26,1 x 20,3 x 22,6 cm
• Nettovikt: 1,808 kg
• Taravikt: 0,785 kg

Förpackningens mått
• EAN: 87 12581 47542 0
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• Förpackningens mått (B x H x D): 

21,2 x 25 x 9,5 cm
• Bruttovikt: 1,176 kg
• Nettovikt: 0,904 kg
• Taravikt: 0,272 kg
Publiceringsdatum  
2017-04-05

Version: 2.4.8

12 NC: 8670 000 51304
EAN: 87 12581 47542 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips 
N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

Specifikationer
Digital PhotoFrame med Bluetooth
20,3 cm (8") Multimedia, Höjd-/breddförhållande 4:3

http://www.philips.com

