
 

 

Philips
Adaptor USB wireless 
pentru televizoare Philips*

PTA01
Efectuaţi upgrade-ul televizorului dvs. Philips* la wireless
pentru tot conţinutul online şi de pe PC
Adaptor USB wireless pentru a vă bucura de serviciile NetTV. Descoperiţi filmele online 
şi serviciile online populare. Include software-ul gratuit Wi-Fi MediaConnect pentru a afişa 
conţinutul PC-ului wireless pe televizorul dvs.

Conectivitate wireless extinsă pe televizorul dvs.
• Conexiune rapidă cu adaptorul wireless 802.11n
• Adaptor USB wireless de conectat la televizor
• O conexiune wireless sigură cu criptarea WPA2
• Instalare wireless plug and play cu WPS

Net TV*: Divertisment online wireless pe televizor
• Televizorul afișează la cerere dintre canalele dvs. TV naţionale, favorite*
• Filme premium direct pe televizorul dvs. din magazinele video online

Wi-Fi MediaConnect*: Proiectaţi ecranul PC-ului pe televizor
• Partajaţi materiale video și fotografii de pe PC pe televizor
• Capacitate de redare a tuturor fișierelor de pe PC* pe televizor fără restricţii



 Adaptor 802.11n
Conexiune rapidă cu adaptorul wireless 802.11n 
Viteză până la de 5 ori mai mare decât modulul Wi-
Fi 802.11g convenţional. Pe baza specificaţiilor Wi-Fi 
802.11n.

Adaptor USB wireless pentru televizor
Adaptor USB wireless pentru televizorul Philips*. 
Introduceţi-l în televizor și va stabili o conexiune 
wireless Plug and play a televizorului la PC și/sau 
Internet, prin intermediul routerului.

Wi-fi Media Connect

Partajaţi materialele video și fotografiile de pe 
laptopul dvs. pe televizor*, în mod wireless. Odată 
instalată această facilitate pe laptopul dvs., operarea 
este foarte simplă. Cu un clic al mouse-ului, partajaţi 
întreg ecranul laptopului cu televizorul. Utilizaţi 
playerul media familiar de pe laptop sau navigaţi pe 
pagini Web cu browserul Web preferat. Nu trebuie 
să vă mai faceţi griji în legătură cu tipurile de fișiere: 

dacă PC-ul dvs. le poate reda, televizorul le va afișa*. 
Pentru a vă bucura și a vă distra partajând cu alţii.

Redaţi toate fișierele de pe PC pe 
televizor
WiFi MediaConnect proiectează ecranul PC-ului pe 
televizor printr-o conexiune WiFi. Nu trebuie să vă 
mai faceţi griji în legătură cu tipurile de fișiere: dacă 
PC-ul dvs. le poate reda, televizorul le va afișa*.

Net TV

Experimentaţi o selecţie bogată de servicii online cu 
Net TV*. Bucuraţi-vă de filme, imagini, divertisment 
& informaţii și alte conţinuturi online direct pe 
televizor oricând doriţi. Conectaţi televizorul direct 
la reţeaua la domiciliu prin conexiunea wireless 
furnizată de adaptorul USB, navigaţi și selectaţi ce 
doriţi să urmăriţi cu telecomanda televizorului. 
Meniul Philips Net TV vă oferă acces la servicii Net 
TV populare potrivite pentru ecranul televizorului. În 
plus, cu reţeaua PC certificată DLNA puteţi viziona 
clipuri video sau accesa imagini stocate pe calculator 
utilizând telecomanda televizorului.
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Specificaţii
Confort
• Ușor de instalat: Instalare automată, Plug & Play

Conectivitate
• PC network link: Certificat DLNA 1.5
• LAN wireless: Specificaţii Wi-Fi802.11b/g/n, WPS 

(Configurare protejată Wi-Fi)
• Acceptă securitate WLAN: WPA, WPA2
• Wi-fi Media Connect: Aplicaţie de PC Philips, (este 

necesară instalarea software-ului), acceptă orice 
conţinut media de pe PC-ul gazdă*, flux de ieșire:, 
rezoluţie de până la 1280x720, rată a cadrelor de 
până la 30 cps, Sunet stereo

Dimensiuni
• Greutate cu ambalaj inclus: 0,02 kg
• Greutate produs: 0,11 kg
• Dimensiuni carcasă (L x Î x A): 

135 x 20 x 210 mm
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 29 x 14 x 82 mm

Accesorii
• Accesorii incluse: Ghid de iniţiere rapidă, Certificat 

de garanţie, Wi-Fi MediaConnect CD, Cablu 
prelungitor USB

Produse corelate
• Compatibil cu: 32PFL7605, 32PFL7655, 

32PFL7665, 32PFL7675, 32PFL7685, 32PFL7695, 
32PFL8605, 37PFL7605, 37PFL7675, 37PFL8605, 
40PFL7605, 40PFL8605, 42PFL7655, 42PFL7665, 
42PFL7675, 42PFL7685, 42PFL7695, 42PFL8605, 
46PFL7605, 46PFL7655, 46PFL7665, 46PFL7695, 
46PFL8605, 46PFL8685, 52PFL8605

Cerinţă PC Wi-Fi MediaConn
• Specificaţii recomandate: 1 GB de RAM, Spaţiu 

liber pe hard disc de 200 MB, Intel® Core™ 2 Duo 
la 2,1 GHz, Conexiune în bandă largă la Internet, 
LAN Wi-Fi 802.11n, Windows Vista / Windows 7, 
Windows XP, Router Wi-Fi 802.11n și PC, 
Securitate wireless WPA, Configurare wireless 
WPS printr-o atingere

• Cerinţe minime: Spaţiu liber pe hard disc de 200 
MB, 512 MB de RAM, Intel® Core™ 2 Duo la 1,8 
GHz, Conexiune în bandă largă la Internet, LAN 
Wi-Fi 802.11g, Windows 7 (1 GB de RAM), 
Windows Vista (1 GB de RAM), Windows XP, 
Router Wi-Fi 802.11g și PC

• Sistem de operare neacceptat: Linux, MAC, Mac 
OS X

•

* Net TV: Vizitaţi www.philips.com/smarttv pentru a descoperi oferta 
de servicii din ţara dvs.

* Exportul conţinutului protejat prin managementul drepturilor 
digitale (DRM) este interzis prin lege. Protecţia conţinutului în cazul 
majorităţii filmelor de pe DVD sau discuri Blu-ray, precum și 
anumitor surse de Internet, poate restricţiona vizionarea filmului pe 
televizor atunci când discul este redat pe un PC.

* Wi-Fi Media connect: Redarea video poate fi afectată de performanţa 
PC-ului și lăţimea de bandă Wi-Fi. Pentru cerinţe de sistem minime 
și recomandate, vizitaţi www.philips.com/wifimediaconnect. Afișează 
conţinutul cu o mică întârziere de câteva secunde. Pot apărea mici 
diferenţe de imagine și sunet.

* Compatibil numai cu televizoarele Philips cu numerele tipului listate 
în specificaţii.

* Necesită un PC (laptop sau desktop, vedeţi cerinţele minime pentru 
calculator), un router wireless și o conexiune în bandă largă la 
Internet.
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