
 

 

Philips
Digitális fotóalbum

• 20,3 cm-es (8"-es)
• Érintésvezérlés a peremen

SPH8408

Fe

D
A 
me
né
dezze fel újra a történetmesélés varázslatos élményét

igitális fotóalbum
fotóalbum segítségével újból felfedezheti a történetmesélés csodáját. Nevetés, 
ghatódottság, könnyekre fakasztó emlékek és őszinte mosolyok - mindezt szavak 

lkül. Ismerje meg ezt a csodát, és adja tovább másoknak is.

Csúcsminőségű képernyő a lenyűgöző vizuális élmény érdekében
• imagen Pro az éles, élénk színű képekért és a természetes bőrszínért
• 4:3-as képformátum az optimális, torzításmentes megjelenítéshez
• 10 féle kollázs közül választhat a fényképek megtekintéséhez.

Egyszerű, intuitív működtetés, és nagyszerű kényelem
• Egyszerűen használható akkumulátor-töltődokkoló
• Érintésérzékeny kezelőszervek a képkeret peremén
• Gyors és könnyű menü, a fényképek kereséséhez és rendezéséhez
• Fénykép és üzenet megjelenítése adott esemény emlékeztetőjeként
• 15 mókás animációs óra közül választhat stílusának megfelelően

Környezetbarát, zöld kialakítás
• Környezetbarát módon kialakított PhotoAlbum
• Adott időben automatikusan be-ki kapcsolódó kijelző az energiatakarékosságért



 imagen Pro az élénk színekért
Az egyedülálló Philips imagen képjavító technológia 
automatikusan elemzi a képeket, javítja a színeket és 
beállítja az optimális kontrasztot. A továbbfejlesztett 
imagen Pro a nagyobb színhűség, színmélység és az 
intelligens kontraszt érdekében az imagen 3 alapvető 
elemeit tartalmazza. Ezen felül az imagen Pro javított 
bőrszínt, élesebb képet és a fényképeknél nagyon 
fontos villódzásmentes élményt kínál.

Akkumulátor-dokkoló egység
Az akkumulátor-töltődokkoló állványként és 
akkumulátortöltő egységként egyaránt szolgál. A 
teljes feltöltést követően a képkeret beépített 
akkumulátorával 2 órán keresztül oszthatja meg 
fényképeit.

Érintésvezérlés a peremen
Az érintésérzékeny kezelőszervek világítása a 
működtetés alatt azonnal bekapcsol, ami 
megkönnyíti a fényképnézegetést.

Gyors és könnyű menü
A Philips egyedi, gyors és könnyű menüje igazi 
élménnyé teszi a fényképek kezelését és rendezését

Emlékeztető családi eseményre
A családi esemény emlékeztetője megjeleníti a 
megfelelő fényképet az adott dátumokon, 
emlékeztetve a közelgő évfordulóra, születésnapra 
és más fontos családi eseményre.

Fényképek megtekintése kollázsokkal
10 féle kollázs közül választhat a fényképek 
megtekintéséhez.

15 animációs óra közül választhat
Stílusának megfelelően választhat a 15 mókás, 
animációs óra közül.

Kijelző automatikus bekapcsolása/
kikapcsolása
Az időzítő a beállított időpontban be- és kikapcsolja 
a PhotoFrame rendszert, csökkentve ezzel az 
energiafelhasználást a környezet védelme érdekében, 
és megtakarítva a PhotoFrame energiaköltségek 
mintegy harmadát.
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Fénypontok
• Kompatibilis rendszerek: Windows XP, Windows •
Kép/Kijelző
• megtekintési szögtartomány: C/R > 10 mellett, 

130º (H) / 110º (V)
• Élettartam, 50% fényerőig: 20000 óra
• Képformátum: 4:3
• Panel felbontása: 800 x 600
• Fényerő: 250 cd/m²
• Kontrasztarány (tipikus): 300:1

Csatlakoztathatóság
• USB-vel: USB 2.0 (szolga)

Tároló médiumok
• Memóriakártya-típusok: Secure Digital (SD), 

Secure Digital kártya (SDHC), Multimédia kártya, 
xD kártya, Memory Stick, Memory Stick Pro

• Beépített memória (RAM): 1 GB (1000 
nagyfelbontású fényképhez)

Kényelem
• Kártyaolvasó: Beépített (1x)
• Támogatott fényképformátum: JPEG-fénykép, 

Legfeljebb 10 MB-os JPEG-fájlok, 20 megapixelig
• Gombok és vezérlőelemek: szélső érintésvezérlés, 

Bekapcsoló gomb
• Lejátszási mód: Teljes képernyős böngészés, 

Diavetítés, Indexkép-böngészés
• Albumkezelés: Létrehozás, Törlés, Szerkesztés, 

Átnevezés
• Fényképszerkesztés: Másolás, Törlés, Forgatás
• Diabemutató beállításai: Véletlenszerű, Egymás 

utáni, Átmeneti hatás, Kollázs (több képből)
• Beállítás funkció: Fényerőbeállítás, Nyelv, 

Diavetítés, Állapot, Automatikus be/ki, Idő és 
dátum beállítása, Fényképforrás, Be/ki hangjelzés, 
Órakijelző engedélyezése/tiltása, Esemény-
emlékeztető szundítás funkcióval

• Rendszer állapota: Készülékszoftver-verzió, Szabad 
memória

• Csatlakoztatott hordozók állapota: 
Csatlakoztatott adathordozó, Szabad memória

• Előírt jóváhagyások: CE, GOST, Svájc, C-Tick, PSB
• Egyéb kényelmi felszerelések: Kensington-zár 

kompatibilitás
• Képernyőn megjelenő nyelvek: Magyar, spanyol, 

német, francia, olasz, holland, dán, portugál, orosz, 
egyszerűsített kínai, hagyományos kínai

Vista, Mac Os X

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: AC/DC adapter, CD-ROM 

szoftverrel + kézikönyv, Gyors üzembe helyezési 
útmutató

• Felhasználói kézikönyv: arab, cseh, dán/norvég, 
holland, Magyar, finn, francia, német, görög, olasz, 
maláj, lengyel, portugál, orosz, egyszerűsített kínai, 
spanyol, svéd, hagyományos kínai, török, ukrán

Méretek
• A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 

222,6 x 182,2 x 33,2 mm
• Tömeg: 0,34 kg
• Hőmérséklettartomány (üzem): 0–40 °C
• Hőmérséklettartomány (tárolási): -10 °C-tól 60 

°C-ig

Tápellátás
• Tápegység: 100-240 V AC, 50/60 Hz
• DC kimenet, volt: 12 V
• Támogatott táplálási üzemmód: Akkumulátoros 

üzemmód, Váltakozó árammal történő 
üzemeltetés

• DC kimenet, amper: 1,5 A
• Áramfogyasztás: (Bekapcsolva) 4,48 W
• Akkumulátoros működtetés üzemideje: 1 óra

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

25 x 21 x 9,5 cm
• Nettó tömeg: 0,8 kg
• Bruttó tömeg: 1,05 kg
• Táratömeg: 0,25 kg
• EAN: 87 12581 54451 5
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton

Külső kartondoboz
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

26 x 20,5 x 22,2 cm
• Nettó tömeg: 1,6 kg
• Bruttó tömeg: 2,3 kg
• Táratömeg: 0,7 kg
• GTIN: 1 87 12581 54451 2
• Fogyasztói csomagolások száma: 2
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