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Wyświetlaj i udostępniaj 
najpiękniejsze zdjęcia, wysyłając je 
z telefonu komórkowego lub 
aparatu fotograficznego 
wykorzystującego technologię 
Bluetooth albo komputera 
osobistego do przeglądarki 
PHOTO VIEWER 7" firmy Parrot. 
Pożegnaj się z podłączaniem i 
wyjmowaniem kart pamięci i 
podłączaniem przewodów… 
wszystkie zdjęcia są łatwo 
przenoszone przez funkcję 
Bluetooth v2.0 bez konieczności 
ich używania. 
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cyfrowy o dużej 
rozdzielczości 
Twoje wspomnienia zasługują 
na najlepszą technologię 
wyświetlania. Ekran TFT o 
szerokości 15 cm umożliwia 
wyświetlanie do 262 144 odcieni 
kolorów w celu wyraźnego, 
kontrastowego przedstawienia 
zdjęć o rozdzielczości 720x480 
pikseli. Ekran można 
dostosować,regulując jasność. 
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Przeglądarka PHOTO VIEWER 
firmy Parrot może przechowywać i 
wyświetlać ponad 500 zdjęć i 
obrazów w formacie JPEG. 
Niezależnie od rozmiaru i 
rozdzielczości zdjęcia cyfrowy 
wyświetlacz zdjęć firmy Parrot 
automatycznie dostosowuje je do 
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Przeglądarki PHOTO VIEWER 7" 
firmy Parrot można używać do 
wyświetlania w orientacji 
poziomej lub pionowej, w 
zależności od potrzeb. Wszystkie 
przechowywane zdjęcia 
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Podświetlenie ekranu przeglądarki 
PHOTO VIEWER 7" firmy Parrot 
jest dostosowywane do jasności 
pomieszczenia. Czujnik optyczny 
działa jak przełącznik przesłony; 
zwiększa lub zmniejsza jasność 
ekranu stosownie do światła 
otoczenia. Podświetlenie jest 
intensywniejsze w nocy, a mniej 
intensywne w ciągu dnia. 
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Ramkę przeglądarki PHOTO 
VIEWER 7" firmy Parrot wykonano z 
tradycyjnych materiałów 
dostosowanych do każdego stylu 
życia: są to różne rodzaje skóry z 
rozmaitymi wykończeniami oraz 
najbardziej ekskluzywne gatunki 
drewna. 
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Specyfikacja techniczna i handlowa 
 

 
 
 
 

Przeglądarka PHOTO 
VIEWER 7" firmy Parrot 
222 mm x 176 mm 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dostępny także w 
wersji 3,5": 
Przeglądarka 
PHOTO VIEWER 
firmy Parrot 
126 mm x 106 mm 

Przeglądarka PHOTO VIEWER 7’’ firmy 
Parrot 
Cyfrowy wyświetlacz zdjęć o dużej rozdzielczości 
wykorzystujący technologię Bluetooth 

Specyfikacja 
Cyfrowy ekran TFT o dużej rozdzielczości,  
720 x 480 pikseli 
Wyświetla zdjęcia przy użyciu 262 144 kolorów 
Wymiary ekranu: 10x15 cm 
Odbiera zdjęcia i obrazy z telefonów 
komórkowych i aparatów cyfrowych 
wykorzystujących technologię Bluetooth oraz 
komputerów osobistych 
Format zdjęć i obrazów: JPEG 
Przechowuje w pamięci wewnętrznej ponad 500 
zdjęć 
Automatycznie dostosowuje rozmiar zdjęcia 

Bluetooth 
Bluetooth v2.0 + EDR 
Obsługiwane profile: 
FTP (File Transfer Profile) OPP 
(Object Push Profile) BIP (Basic 
Image Profile) Maksymalny 
zakres: 10 metrów. Łączenie 
telefonów: za pomocą kodu PIN. 
Aktualizacje za pośrednictwem 
standardu Bluetooth 
Wybór nazwy Bluetooth dla przeglądarki 
PHOTO VIEWER 7" firmy Parrot 

Procesor 
Mikroprocesor Samsung 2412

Technologia 
bezprzewodowa 
Technologia bezprzewodowa 
Bluetooth umożliwia przesyłanie głosu 
i danych na niewielką odległość za 
pośrednictwem

ekran 
Regulacja jasności 
Regulacja podświetlenia (ręczna lub 
automatyczna) 
Można używać orientacji poziomej lub 
pionowej 

Pamięć:  Flash = 512 MB 
SDRAM = 128 MB 
Wymiary 

łącza radiowego. Pozwala łączyć duży 
zakres sprzętu elektronicznego bez 
konieczności stosowania dodatkowych 
przewodów.  Co więcej, technologia 
Bluetooth zwiększa możliwości 
komunikacji telefonów komórkowych 
oraz dużej liczby urządzeń. 

Zgodne 

Automatyczne obracanie zdjęcia 
(orientacja pionowa/pozioma) 

Bez ramki zewnętrznej 
Szerokość: 193 mm 
Wysokość: 147 mm 
Głębokość: 17,5 mm 
Waga: 358 g 

Z ramką zewnętrzną 
Szerokość: 222 mm 
Wysokość: 176 mm 
Głębokość: 22 mm 
Waga: 490 g 

telefony 
Ponieważ produkty firmy Parrot są w 100% 
zgodne z technologią Bluetooth, są też zgodne 
z niemalże każdym telefonem wykorzystującym 
tę technologię. Więcej informacji na ten temat 
zawiera witryna www.parrot.com Przykłady:  
Alcatel, Asus, Audiovox, BenQ, Blackberry, 
Eten, Grundig, HP, HTC,I-Mate, LG, Motorola, 
NEC, Nokia, Palm/Treo, Panasonic, Philips, 
QTek,  Sagem, Samsung, Sendo, Sharp,  
Siemens, Sony Ericsson, SPV, Telital, VK 
mobile... 
 
 
 
MIP - Multimedia Distribution 
MIP sp. z o. o. 02-791 Warszawa ul. Meander 15 
T +48 22 424 8254 F +48 22 2133 855 
E parrot@mip.bz  Wparrot.mip.bz 

Dostępne wykończenie ze skóry, 
w różnych kolorach 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiały ilustracyjne oraz specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Właścicielem znaku i logo Bluetooth jest firma Bluetooth SIG. 
Inc i jakiekolwiek wykorzystanie wspomnianych znaków przez firmę Parrot S.A. jest objęte licencją. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe 
firmy Parrot występujące w niniejszym dokumencie stanowią wyłączną własność firmy  
Parrot S.A. Wszelkie inne znaki towarowe są własnością odpowiednich firm i są używane przez firmę Parrot S.A. na podstawie licencji 24/01/07 


