
 

 

Philips
Digitaal fotoalbum

20,3 cm (8")
Aanraakbediening op rand

SPH8408

D
D
Me
vro
tek
e magie van het beeldverhaal
igitaal fotoalbum
t een fotoalbum ervaart u de magie van het beeldverhaal. De vrolijkste, minder 
lijke, vertederendste, en zelfs de gênantste momenten... Waar woorden 
ortschieten, vertelt een digitaal fotoalbum het verhaal.

Scherm van topkwaliteit voor optimaal kijkplezier
• imagen Pro voor scherpe, levendige en natuurlijke huidskleuren
• Beeldformaat voor optimale storingsvrije weergave, 4:3
• bekijk uw foto's in 10 verschillende collagestijlen!

Eenvoudige intuïtieve bediening en ongelooflijk gebruiksgemak
• Eenvoudig te gebruiken oplaadstation voor accu
• Aanraakgevoelige bedieningselementen op de rand
• Eenvoudig en gebruiksvriendelijk menu voor bladeren, zoeken en ordenen
• Op een vooraf ingestelde tijd wordt een foto met een bericht weergegeven als herinnering
• Keuze uit 15 leuke geanimeerde klokken voor tijdweergave met een persoonlijke touch

Milieuvriendelijk design
• Fotoalbum met milieuvriendelijk ontwerp
• Automatische in-/uitschakeling van het scherm bij vooraf ingestelde tijden voor 

energiebesparing



 imagen Pro voor levendige kleuren
De unieke imagen-fotoverbeteringstechnologie van 
Philips analyseert uw foto's automatisch om de 
kleuren te verbeteren en aan te passen voor een 
optimaal contrast. imagen Pro biedt een nog 
geavanceerdere fotoverbetering en combineert de 
3 essentiële elementen van imagen om de kleuren 
nauwkeuriger weer te geven, de kleurdiepte te 
optimaliseren en het contrast dynamisch te 
verbeteren. Bovendien zorgt imagen Pro voor 
natuurlijkere huidskleuren, scherpere beelden en 
een trillingsvrije weergave van foto's, wat erg 
belangrijk is voor stilstaande beelden.

Docking station voor accu
Dit station fungeert als standaard, maar ook als 
oplaadstation voor de accu. Volledig opgeladen is de 
ingebouwde accu goed voor 2 uur draadloos 
kijkplezier.

Aanraakbediening op rand
De aanraakgevoelige bediening wordt direct verlicht 
wanneer u het fotoalbum gebruikt, zodat u 
eenvoudig door uw foto's kunt bladeren.

Eenvoudig en gebruiksvriendelijk menu
Het eenvoudige en gebruiksvriendelijke menu, een 
uniek ontwerp van Philips, maakt bladeren, zoeken 
en ordenen gemakkelijker dan ooit

Eventmelder
De eventmelder geeft op een vooraf ingestelde tijd 
een geselecteerde foto weer om u aan verjaardagen, 
trouwdagen en andere belangrijke gebeurtenissen te 
herinneren.

Bekijk foto's als collage
bekijk uw foto's in 10 verschillende collagestijlen!

Keuze uit 15 geanimeerde klokken
15 leuke geanimeerde klokken voor tijdweergave 
met een persoonlijke touch.

Automatische in-/uitschakeling van het 
scherm
De timer schakelt PhotoFrame in en uit op 
ingestelde tijden. Dit zorgt voor energiebesparing en 
dat is goed voor het milieu en voor uw 
portemonnee, want hierdoor bespaart u tot een 
derde van de energiekosten van het PhotoFrame.
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Kenmerken
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Deens, •
Beeld/scherm
• Kijkhoek: bij C/R > 10, 130º (H)/110º (V)
• Tot 50% helderheid tijdens levensduur: 20.000 uur
• Beeldformaat: 4:3
• Schermresolutie: 800 x 600
• Helderheid: 250 cd/m²
• Contrastverhouding (normaal): 300:1

Connectiviteit
• USB: USB 2.0-slave

Opslagmedia
• Geheugenkaarttypen: Secure Digital (SD), Secure 

Digital (SDHC), Multimediakaart, xD-kaart, 
Memory Stick, Memory Stick Pro

• Ingebouwd geheugen (RAM): 1 GB (voor 1000 
High Definition-foto's)

Comfort
• Kaartlezer: Ingebouwd (1x)
• Ondersteuning fotoformaat: JPEG-foto, Maximaal 

10 MB JPEG-bestanden, Maximaal 20 megapixels
• Knoppen en bedieningselementen: 

aanraakbediening op rand, Aan-uitknop
• Afspeelmodus: Bladeren in volledige weergave, 

Diapresentatie, Bladeren met (touchscreen-
)icoontjes

• Albumbeheer: Creëren, Verwijderen, Bewerken, 
Hernoemen

• Foto bewerken: Kopiëren, Verwijderen, Roteren
• Instelling voor diapresentatie: Willekeurig, 

Opeenvolgend, Overgangseffect, Collage 
(meerdere foto's)

• Installatiefunctie: Helderheidsaanpassing, Taal, 
Diapresentatie, Status, Automatisch aan/uit, Tijd en 
datum instellen, Fotobron, Geluid aan/uit, 
Klokdisplay inschakelen/uitschakelen, Herinnering 
voor events met snoozer

• Status van systeem: Firmwareversie, Resterend 
geheugen

• Status van aangesloten media: Aangesloten media, 
Resterend geheugen

• Officiële goedkeuringen: CE, GOST, Zwitserland, 
C-Tick, PSB

• Andere handige opties: Geschikt voor Kensington-
slot

• Taalversies in beeldschermmenu: Engels, Spaans, 

Portugees, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, 
Traditioneel Chinees

• Systeemcompatibiliteit: Windows XP, Windows 
Vista, Mac OS X

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, CD-

ROM met software en handleiding, Snelstartgids
• Gebruiksaanwijzing: Arabisch, Tsjechisch, Deens/

Noors, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, 
Grieks, Italiaans, Maleisisch, Pools, Portugees, 
Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds, 
Traditioneel Chinees, Turks, Oekraïens

Afmetingen
• Afmetingen apparaat (met standaard) (B x H x D): 

222,6 x 182,2 x 33,2 mm
• Gewicht: 0,34 kg
• Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 °C tot 40 °C
• Temperatuurbereik (opslag): -10 °C tot 60 °C

Vermogen
• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
• Stroomuitvoer (volt): 12 volt
• Ondersteuning voor energiemodus: Werkt op 

accu, Werkt op AC-stroom
• Stroomuitvoer (ampère): 1,5 A
• Energieverbruik: (Systeem ingeschakeld) 4,48 W
• Gebruikstijd van accu: 1 uur

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

25 x 21 x 9,5 cm
• Nettogewicht: 0,8 kg
• Brutogewicht: 1,05 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,25 kg
• EAN: 87 12581 54451 5
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 26 x 20,5 x 22,2 cm
• Nettogewicht: 1,6 kg
• Brutogewicht: 2,3 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,7 kg
• GTIN: 1 87 12581 54451 2
• Aantal consumentenverpakkingen: 2
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