
 

 

Philips
Wi-Fi USB adapter

• Philips TV-khez

PTA128
Használja Smart TV-jét vezeték nélkül

Élvezze a médiatartalmakat a nagy képernyőn
Ezzel a vezeték nélküli USB adapterrel vezeték nélkül tapasztalhatja meg a Smart TV 
előnyeit Philips TV-jén. Élvezze az online tartalmak széles választékát a nagy képernyőn.

Optimális vezeték nélküli csatlakoztathatóság TV-jével
• Gyors csatlakozás 802.11n vezeték nélküli adapterrel
• Biztonságos vezeték nélküli kapcsolat WPA2 titkosítással
• „Plug and play” vezeték nélküli telepítés WPS-sel
• Vezeték nélküli kapcsolatok széles köre 2 beépített antennával

Használja Smart TV-jét vezeték nélkül
• Élvezze a TV-jén a fényképeket, a zenét és a filmeket
• Vezérelje TV-készülékét vezeték nélkül, egy okos eszköz vagy billentyűzet használatával



 802.11n adapter
Gyors csatlakozás 802.11n vezeték nélküli 
adapterrel. A hagyományos Wi-Fi 802.11g-hez 
képest akár ötször gyorsabb. A Wi-Fi 802.11n 
műszaki adatai alapján.

WPA2 titkosítás
WPA2 titkosítás a személyes adatok védelme és a 
biztonságos csatlakozás érdekében

WPS Wi-Fi kapcsolat
„Plug and play” telepítés a TV-re WPS Wi-Fi 
kapcsolaton keresztül

Wi-Fi USB adapter
Ismerje meg a Philips x2 Wi-Fi USB Smart TV 
adapter által biztosított online szolgáltatások gazdag 
választékát. Egyszerűen helyezze az adaptert a TV 
oldalán található USB csatlakozóba, és csatlakoztassa 
TV készülékét közvetlenül otthoni hálózatához. 
Élvezze otthonában a szélesebb vezeték nélküli 
lefedettséget a 2 integrált antennának köszönhetően.

SimplyShare
Osszon meg fotókat, zenét és filmeket az 
okostelefonjáról, táblagépéről vagy számítógépéről, 
és élvezze őket a hatalmas képernyőn.

Középpontban a vezérlés
TV-készülékét a lehető legkényelmesebben, 
legegyszerűbben vezérelheti. Ehhez mindössze egy 
vezeték nélküli billentyűzetet kell csatlakoztatnia, de 
okostelefonját vagy táblagépét is használhatja.
PTA128/00

Fénypontok
135 x 210 x 20 mm • Kompatibilitás:: _PFL32x8 (Eu)
•

Méretek
• Termék tömege: 0,02 kg
• Tömeg csomagolással együtt: 0,11 kg
• Termék méretei (sz x mé x ma): 29 x 82 x 14 mm
• Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Gyors üzembe helyezési 

útmutató, USB hosszabbítókábel
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