
 

 

Philips
Pilli Dijital Fotoğraf 
Çerçevesi

8 inç
Multimedya
4:3 en boy oranı

SPH8208
".. işte teyzen ve benim küçüklüğümüz"

Pilli Fotoğraf Çerçevesi
Yoğun programımızda bizim için önemli kişileri unutmak kolaydır. Artık, Philips Fotoğraf Çerçevesi 
ile onları hayatınızın merkezinde tutun. Bu üstün çerçeve, istediğiniz zaman istediğiniz yerde 
fotoğraflara göz atabilmeniz için, dahili şarj edilebilir pillerle 2 saat kullanım süresine sahiptir.

İnanılmaz görüntüleme deneyimi için en yüksek kalite ekran
• Daha keskin ve canlı renkler için imagen Pro
• Görüntüdeki bozulmaları önleyen optimum 4:3 en-boy oranı
• RadiantColor ile eski anılara yeni bir parlaklık katın

Basit kullanım, büyük rahatlık
• USB veya hafıza kartından otomatik slayt gösterisi
• Fotoğraf Çerçevesi kenarlarındaki dokunmaya duyarlı kontroller
• Bluetooth ile cep telefonunuzdan fotoğraf aktarın
• Kullanımı kolay pil șarj bağlantısı

Çevre dostu tasarım
• Güç tasarrufu için ekranın önceden ayarlanmıș zamanlarda otomatik olarak açılması/kapanması
• Çevre Dostu Fotoğraf Çerçevesi



 imagen Pro
Eșsiz Philips image geliștirme teknolojisi, 
fotoğraflarınızı otomatik olarak rengi düzeltip en iyi 
kontrasta ayarlayacak șekilde analiz eder. imagen 
Pro, daha iyi renk hassasiyeti, renk derinliği ve akıllı 
kontrast için imagen'deki üç temel unsuru içeren 
daha gelișmiș bir geliștirme teknolojisidir. en 
önemlisi, imagen Pro gelișmiș cilt rengi kontrolü, net 
görüntüler ve hareketsiz görüntüler için çok önemli 
olan titreșimsiz fotoğraf görüntüleme sunar.

4:3 mükemmel en-boy oranı
Philips dijital PhotoFrame, fotoğrafınızı, en iyi 
görüntüleme deneyimi için 4:3 oranında gösterir.

Pil Bağlantı İstasyonu
Bu pil șarj bağlantısı, hem stand hem de pil șarj 
istasyonu olarak iki ayrı ișleve sahiptir. Tamamen șarj 
olduğunda çerçevenin dahili pili, fotoğrafların 
kablosuz paylașımı için 2 saat süreyle kullanılabilir.

Dokunmatik Kenar Kontrolü
Fotoğraf Çerçevesindeki dokunmaya duyarlı 
kontroller, çalıșma sırasında anında aydınlatılarak, 
fotoğraflar, video klipleri ve müzik içinde ilerlemenizi 
kolaylaștırır. Fotoğraf görüntüleme modunda 
parmağınızı, yatay dokunma kenarında kaydırarak 
ekranda gösterilen küçük fotoğraflar arasından yeni 
fotoğraf seçebilirsiniz.

Bluetooth ile fotoğraf aktarma
Cep telefonunuzla fotoğraf çekmeyi sevdiğinizi 
biliyoruz. Artık, bu fotoğrafları herhangi bir ek cihaz 
veya kablo olmadan Bluetooth ile Philips dijital 
fotoğraf çerçevenize aktarabilirsiniz.

Otomatik slayt gösterisi
Fotoğrafları Fotoğraf Çerçevenize kopyalayarak 
harcamak istemediğiniz anlar için; slayt gösterisi 
herhangi bir USB sürücüden veya hafıza kartından 
otomatik olarak bașlar.

RadiantColor
RadiantColor, tam ekrandan küçük fotoğrafların 
kenarlarındaki renkleri genișletip siyah çubukları ve 
en-boy oranı bozulmasını ortadan kaldırarak küçük 
fotoğrafların en iyi oran olan 4:3 oranında 
görüntülenmesini sağlayan, özel bir Philips 
teknolojisidir.

SmartPower
Bir zamanlayıcı, PhotoFrame'i seçtiğiniz saatlerde 
açar ve kapatır; PhotoFrame enerji giderlerinden 
üçte bire kadar tasarruf etmenizi sağlayarak çevre 
koruması için enerji tüketimini azaltır.

Çevre Dostu Fotoğraf Çerçevesi
Philips Fotoğraf Çerçeveleri, daha düșük güç 
tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, 
daha düșük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi 
dönüștürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam 
zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan 
EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve 
üretilir.
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Özellikler
• Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: İngilizce, İspanyolca, • Ambalaj sayısı: 2
•

Görüntü/Ekran
• İzleme açısı: C/R > 10 ise, 130º (Y) / 110º (D)
• %50 parlaklığa kadar kullanım ömrü: 20000 sa
• En-boy oranı: 4:3
• Panel çözünürlüğü: 800 x 600
• Parlaklık: 250 cd/m²
• Kontrast oranı (tipik): 300:1

Bağlanabilirlik
• USB: USB 2.0 Ana Bilgisayar, USB 2.0 Slave
• Bluetooth: Bluetooth V2.0 + EDR, Sınıf 2, Sadece 

alıcı

Depolama Ortamı
• USB: USB flash sürücü
• Hafıza Kartı Türleri: Secure Digital (SD), Secure 

Digital (SDHC), Multimedya Kartı, xD kartı, 
Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick 
Duo, Memory Stick Pro Duo

• Dahili bellek kapasitesi: 1GB (1000 yüksek 
çözünürlüklü fotoğraf için)

Kullanılabilirlik
• Kart Okuyucu: Dahili (2x)
• Desteklenen fotoğraf formatı: JPEG fotoğraf, 

10MB'a kadar JPEG dosyaları, 20 Megapiksele kadar
• Video formatı desteklenir: MPEG1 ve 4, 

MotionJPEG, .AVI, .MOV
• Arka plan müziği desteklenir: MP3
• Düğmeler ve kontroller: dokunmatik kenar 

kontrolü, Güç düğmesi
• Çalma modu: Tam ekran gözatma, Slayt Gösterisi, 

Küçük resimlerle gözatma
• Albüm yönetimi: Oluștur, Silme, Düzenle, Yeniden 

Adlandır
• Fotoğraf düzenleme: Kopyalama, Silme, Döndürme
• Slayt gösterisi ayarı: Rastgele, Sıralı, Geçiș etkisi, 

Kolaj (birden çok resim)
• Kurulum fonksiyonu: Parlaklık ayarı, Dil, Slayt 

Gösterisi, Durum, Otomatik ayarı açma/kapama, 
Saat ve tarih ayarlama, Fotoğraf kaynağı

• Sistem durumu: Bellenim sürümü, Kalan hafıza
• Bağlı medya durumu: Bağlı medya, Kalan hafıza
• Yasal onaylar: CE, GOST, İsviçre, C-Tick, PSB
• Diğer kolaylıklar: Kensington kilit uyumlu

Almanca, Fransızca, İtalyanca, Felemenkçe, Danca, 
Portekizce, Rusça, Basitleștirilmiș Çince

• Sistem uyumluluğu: Windows XP, Windows Vista, 
Mac Os X

Aksesuarlar
• Birlikte verilen aksesuarlar: AC-DC Adaptörü, USB 

kablosu, Yazılım ve el kitabını içeren CD-ROM, 
Hızlı bașlangıç kılavuzu

• Kullanım Kılavuzu: Arapça, Çekçe, Danca/
Norveççe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, 
Almanca, Yunanca, İtalyanca, Malay Dili, Lehçe, 
Portekizce, Rusça, Basitleștirilmiș Çince, 
İspanyolca, İsveççe, Klasik Çince, Türkçe

Boyutlar
• Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 

222,6 x 182,2 x 33,2 mm
• Ağırlık: 0,34 kg
• Sıcaklık aralığı (çalıșma): 0°C - 40°C
• Sıcaklık aralığı (saklama): -10 C° - 60 C°

Güç
• Güç kaynağı: 100-240VAC, 50/60Hz
• DC çıkıșı Volt: 12 V
• Desteklenen güç modu: Pille çalıșır
• DC çıkıșı Amper: 1,5 A
• Güç tüketimi: (Sistem açık) 4,5 W
• Pilin çalıștırma süresi: 2 sa

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 25 x 21 x 9,5 cm
• Net ağırlık: 0,972 kg
• Brüt ağırlık: 1,257 kg
• Dara ağırlığı: 0,285 kg
• EAN: 87 12581 47744 8
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Karton

Dıș Karton
• Dıș karton (L x G x Y): 26,1 x 20,3 x 22,6 cm
• Net ağırlık: 1,944 kg
• Brüt ağırlık: 2,75 kg
• Dara ağırlığı: 0,806 kg
• GTIN: 1 87 12581 47744 5
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