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FUll HD DigiTAlE  
FOTOliJST FrameXX

 � toont bestanden die zich in het 
interne geheugen, lAN of op internet, 
bevinden 

 � biedt variabele presentatie 
mogelijkheden van beroemde 
schilderijen tot familiefilmpjes

 � is geschikt voor elke interieur 
(kleurvariaties van houten frame 
mogelijk)

 � beschikt over PHiliPS Edge lED AMVA 
Full HD scherm met brede kijkhoek 

 � heeft zeer eenvoudige, intuïtieve 
bediening en start automatisch 
wanneer de stroom aangesloten wordt



FrameXX

CONTROl
 � Beheer op afstand via  FrameXX cloud
 � Centrale bediening, instellingen 

aanpassen en logboek
 � Beheer van individuele apparaten en 

groepens
 � Afspeellijsten maken en timers instellen

 � Draadloos multimedia-apparaat dat bestanden kan tonen 
vanuit het intern geheugen, USB, SD, LAN, Wi-Fi, UPnP, SMB, 
FTP, Flickr, Dropbox, YouTube of internet

 � Draadloze verbinding WiFi-N of bekabeld LAN (SIGN,  HOME2-
XL/XXL) ondersteuning, ondersteunt draadloze Miracast

 � Geen ventilator (geruisloze werking)
 � Foto presentatie (JPG, BMP, PNG, GIF, TIFF) met muziek op de 

achtergrond (MP3), tot 40 Mpx JPG ondersteuning
 � Het afspelen van video met een resolutie tot 4K 3840 x 2160  

(MPEG4, MKV, AVI, TS, FLV, MTS, 3GP), directe ondersteuning 
voor MOV  (iPhone/iPad) en MP4 (Android), HTML5 
ondersteuning

 � Automatisch opstarten van gemengde inhoud (foto en video)
 � Orientatie instelbaar (landscape / portrait)
 � Presentatie vanuit alle mappen (functie “recursie”), 

 � weergave enkele foto, afspeellijst ondersteuning
 � HTML video streaming-ondersteuning, geavanceerde timers, 

planning
 � Overgangseffecten, timing, presentatie snelheid, sortering, 

RSS info balk, vaste afbeelding (multi-layer-systeem), off-line 
AutoCopy ... 

 � Directe bediening via intranet
 � Bediening op afstand via web portaal
 � Monitoring van op afstand via web portaal

FrameXX

SigN
DigiTAl  
SigNAgE

 � Formaat: 81 cm x 50 cm x 4 cm (HOME) 
  112 cm x 68 cm x 4,5 cm (HOME-XL) 
  138cm x 85cm x 4,5cm (HOME-XXL)

 � Massief houten frame (els) 
Kleurvarianten: Naturel / Kers - Beige   
 Zwart / Wit - Licht grijs 
meer dan 100 aangepaste lijsten beschikbaar,  
beschikbaar in diverse RAL/CMYK kleuren

 � Verbeterd-AMVA/IPS industrieel full HD-paneel  
(32” HOME, 46” HOME-XL, 55” HOME-XXL)

 � Edge LED-achtergrondverlichting, kijkhoek +/- 
178 °, super-hoog contrast, levendige en scherpe 
beelden , MTBF 50 000 uur

 � Zeer laag gemiddelde stroomverbruik  
(38 W HOME2, 62 W HOME2-XL, 102W HOME-XXL)

 � Eenvoudige frame vervanging
 � Transparante 3 m voedingskabel
 � 2 x 7 W interne luidsprekers
 � 1x  Wi-Fi N (2,4/5GHz), 1 x LAN (alleen HOME-XL/

XXL)
 � 2 x USB,  intern geheugen 5 GB, 1x audio out

 � Afmetingen 11 cm x 10 cm x 1.6 cm 
 � Robuuste metalen behuizing, interne realtime klok
 � Interne en externe IrDA-ontvanger (1m kabel)
 � Geschikt voor IrDA en RF afstandsbediening
 � Externe Wi-Fi antenne  (SMA)
 � 1x LAN, 1x Wi-Fi N (2,4/5GHz) ,1x IrDA, 1x HDMI 

(4K resolutie 3840x2160)
 � 2 x USB, 1 x SD, Intern geheugen 5 GB 
 � Incl. universele metalen houder en dunne HDMI 

kabel (1,5m)
 � Optioneel: A/V (cinch), RS-232 (DB-9), HDMI->VGA
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