
 

 

„Philips“
Skaitmeninis nuotraukų 
albumas

• 20,3 cm (8 in)
• Liečiamasis valdymas
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aitmeninis nuotraukų albumas
rėdami skaitmeninį nuotraukų albumą, galite dar kartą atrasti dalijimosi istorijomis 
giją. Jis gali priversti žmones juoktis, gūžtis, verkti ar šypsotis nepasakius nė žodžio. Taigi 
siimkite jį ir rodykite kitiems.

Kokybiškas ekranas kokybiškai peržiūrai
• „imagen Pro“ perteikia ryškias, gyvas ir natūralias odos spalvas
• 4:3 kraštinių santykis užtikrina optimalų, neiškraipytą vaizdą
• pasirinkite peržiūrėti nuotraukas 10 skirtingų koliažų stilių!

Paprastas intuityvus valdymas ir ypatingas patogumas
• Paprasta naudoti akumuliatoriaus įkraunamą jungtį
• Lietimui jautrūs valdikliai ant rėmelio sienelės
• Greitas ir lengvas meniu naršymui, paieškai ir organizavimui
• Nurodytu laiku rodoma nuotrauka ar pranešimas kaip priminimas apie įvykį
• Galite rinktis iš 15 smagių animuotų laikrodžių, kad laikas būtų rodomas taip, kaip patinka jums

Aplinką tausojantis ekologiškas dizainas
• Aplinkai nekenksmingas nuotraukų albumas
• Automatinis ekrano įjungimas / išjungimas nustatytu laiku, kad būtų taupoma energija



 „imagen Pro“ perteikia gyvas spalvas
Unikali „Philips“ vaizdo gerinimo technologija 
automatiškai išanalizuoja jūsų nuotraukas arba 
pakoreguoja spalvas ir papildo jas optimaliu 
kontrastu. „imagen Pro“ yra labiau pažengusi vaizdo 
technologija, kurią sudaro 3 pagrindiniai „imagen“ 
elementai, suteikiantys daugiau spalvos tikslumo, 
gilumo ir kontrasto. Be to, „imagen Pro“ siūlo 
patobulinti veido odą, sukurti ryškesnius vaizdus ir 
nuotraukų peržiūrą, kuri yra labai svarbi ramiems 
vaizdams.

Akumuliatoriaus prijungimo stotelė
Ši akumuliatoriaus įkraunama jungtis gali būti ir 
stovas, ir akumuliatoriaus įkrovos stotelė. Ją visiškai 
įkrovus, dėl rėmelyje integruoto akumuliatoriaus 
dalytis nuotraukomis galima 2 val. be jokių laidų.

Liečiamasis valdymas
Atliekant veiksmus lietimui jautrūs valdikliai 
akimirksniu apšviečiami, todėl slinkti per nuotraukas 
lengva ir smagu.

Greitas ir lengvas meniu
Unikalus „Philips“ greitas ir lengvas meniu dizainas 
leis jums patirti malonumą naršant, ieškant ar 
organizuojant

Priminimas apie šeimos įvykius
Nustačius priminimą apie šeimos įvykius, konkrečiu 
laiku rodomos pasirinktos nuotraukos, kurios 
primena jums apie artėjančius gimtadienius, jubiliejus 
ar kitas jūsų šeimai svarbias progas.

Peržiūrėkite nuotraukas koliažų režimu
pasirinkite peržiūrėti nuotraukas 10 skirtingų koliažų 
stilių!

Galite rinktis iš 15 animuotų laikrodžių
Laikas taip, kaip jums patinka – 15 smagių animuotų 
laikrodžių.

Automatinis ekrano įjungimas / 
išjungimas
Laikmatis įjungia/išjungia „PhotoFrame“ pasirinktu 
laiku, sumažinant energijos suvartojimą ir saugant 
mūsų aplinką bei sutaupant iki vienos trečiosios 
„PhotoFrame“ energijos kaštų.
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Ypatybės
prancūzų, italų, olandų, danų, portugalų, rusų, •
Vaizdas / ekranas
• Matymo kampas: @ C/R > 10, 130º (H) / 110º (V)
• ilgaamžis, iki 50% ryškumo: 20000 val.
• Kraštinių santykis: 4:3
• Skiriamoji ekrano geba: 800 x 600
• Ryškumas: 250 cd/m²
• Kontrastingumo santykis (tipinis): 300:1

Prijungimo galimybė
• USB: USB 2.0 valdomasis prievadas

Saugojimo laikmena
• Atminties kortelės tipai: „Secure Digital“ (SD), 

„Secure Digital“ (SDHC), „MultiMedia Card“, 
„xD“ kortelė, „Memory Stick“, „Memory Stick 
Pro“

• Integruotoji atmintis (RAM): 1 GB (telpa 1000 
didelės raiškos nuotraukų )

Patogumas
• Kortelių skaitytuvas: Integruota (1x)
• Palaikomas nuotraukų formatas: JPEG nuotraukos, 

Iki 10 MB JPEG failų, Iki 20 megapikselių
• Mygtukai ir nustatymai: liečiamasis valdymas, 

Maitinimo mygtukas
• Peržiūros režimas: Viso ekrano naršyklė, skaidrių 

demonstracija, Miniatiūrinė naršyklė
• Albumo tvarkymas: Kurti, Trinti, Redaguoti, 

Pervadinkite
• Nuotraukų redagavimas: Kopijuoti, Trinti, Pasukite
• Skaidrių peržiūros parametrai: Atsitiktinis, 

Nuoseklus, Perėjimo efektas, Koliažas (keletas 
nuotraukų)

• Nustatymo funkcija: Ryškumo reguliavimas, Kalba, 
skaidrių demonstracija, Būsena, Automatinis 
įjungimas / išjungimas, Nustatyti laiką ir datą, 
Nuotraukų šaltinis, Garsinio signalo įjungimas / 
išjungimas, Laikrodžio rodymo įjungimas / 
išjungimas, Įvykio priminimas su snaudimo funkcija

• Sistemos būsena: Programinės aparatinės įrangos 
versija, Likęs atminties kiekis

• Prijungtos laikmenos būsena: Prijungta laikmena, 
Likęs atminties kiekis

• Patvirtinta atitiktis taisyklių reikalavimams: CE, 
GOST, Šveicarija, „C-Tick“, PSB

• Kiti patogumai: Suderinamas su „Kensington“ 
užraktu

• Ekrano meniu kalbos: lietuvių, ispanų, vokiečių, 

supaprastinta kinų, tradicinė kinų
• Sistemos suderinamumas: „Windows XP“, 

„Windows Vista“, „Mac OS X“

Priedai
• Pridedami priedai: AC-DC adapteris, CD-ROM su 

programine įranga ir vadovu, Greitos pradžios 
vadovas

• Vartotojo vadovas: arabų, čekų, danų / norvegų, 
olandų, lietuvių, suomių, prancūzų, vokiečių, graikų, 
italų, malajų, lenkų, portugalų, rusų, supaprastinta 
kinų, ispanų, švedų, tradicinė kinų, turkų, 
ukrainiečių

Matmenys
• Rinkinio matmenys su laikikliu (W x H x D): 

222,6 x 182,2 x 33,2 mm
• Svoris: 0,34 kg
• Temperatūros diapazonas (darbinės): 0–40 °C
• Temperatūros diapazonas (laikymo): 10–60 °C

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 

50/60 Hz
• DC išvestis voltais: 12 V
• Palaikomi galios režimai: Maitinami baterijomis, AC 

maitinimas
• DC išvestis amperais: 1,5 A
• Energijos sąnaudos: (sistema įjungta) 4,48 W
• Akumuliatoriaus veikimo laikas: 1 val.

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

25 x 21 x 9,5 cm
• Grynasis svoris: 0,8 kg
• Bendras svoris: 1,05 kg
• Pakuotės svoris: 0,25 kg
• EAN: 87 12581 54451 5
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė

Išorinė kartoninė dėžutė
• Outer carton (L x W x H): 26 x 20,5 x 22,2 cm
• Grynasis svoris: 1,6 kg
• Bendras svoris: 2,3 kg
• Pakuotės svoris: 0,7 kg
• GTIN: 1 87 12581 54451 2
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 2
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Specifikacijos
Skaitmeninis nuotraukų albumas
20,3 cm (8 in) Liečiamasis valdymas
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