
 

 

„Philips“
„Wi-Fi“ USB adapteris

• skirta „Philips“ televizoriams

PTA128
Mėgaukitės „Smart TV“ be laidų

Mėgaukitės medijos turiniu dideliame ekrane
Naudokite šį belaidį USB adapterį ir mėgaukitės „Smart TV“ be laidų per savo „Philips 
TV“. Mėgaukitės internetinio turinio pasirinkimo gausa dideliame ekrane.

Optimalus belaidis ryšys jūsų televizoriuje
• Spartus ryšys naudojant 802.11N belaidžio ryšio adapterį
• Saugus belaidis ryšys naudojant WPA2 šifravimą
• „Prijunk ir naudokis“ diegimas belaidžiu ryšiu per WPS
• Plačiajuostis belaidis ryšys su 2 integruotomis antenomis

Mėgaukitės „Smart TV“ be laidų
• Mėgaukitės nuotraukomis, muzika ir filmais savo televizoriuje
• Valdykite savo televizorių belaidžiu būdu naudodami išmanųjį įrenginį ar klaviatūrą



 802.11n adapteris
Spartus ryšys naudojant 802.11n belaidžio ryšio 
adapterį Iki 5 kartų spartesnis nei įprastinis „Wi-Fi“ 
802.11g. Remiantis „Wi-Fi“ 802.11n techniniais 
duomenimis.

WPA2 šifravimas
WPA2 šifravimas – privatus ir saugus ryšys

WPS „Wi-Fi“ ryšys
WPS „Wi-Fi“ ryšys – kad savo televizoriuje 
galėtumėte įdiegti funkciją „prijunk ir naudokis“

„Wi-Fi“ USB adapteris
Išbandykite didžiulį internetinių paslaugų pasirinkimą 
su „Philips“ x2 „Wi-Fi“ USB adapteriu, skirtu „Smart 
TV“. Paprasčiausiai įkiškite adapterį į USB jungtį 
televizoriaus šone ir tiesiogiai prijunkite televizorių 
prie namų tinklo. Mėgaukitės didesne apimama 
belaidžio ryšio sritimi namuose su 2 integruotomis 
antenomis.

SimplyShare
Dalykitės nuotraukomis, muzika ir filmais iš savo 
išmaniojo telefono, planšetinio ar asmeninio 
kompiuterio, ir mėgaukitės jais dideliame ekrane.

Valdykite
Valdyti savo televizorių pačiu lengviausiu ir 
patogiausiu būdu. Tiesiog prijunkite belaidę 
klaviatūrą arba naudokite išmanųjį telefoną ar 
planšetinį kompiuterį ir valdykite „Smart TV“ 
belaidžiu būdu.
PTA128/00

Ypatybės
135 x 210 x 20 mm • Suderinama su: _PFL32x8 (Eu)
•

Matmenys
• Gaminio svoris: 0,02 kg
• Svoris su pakuote: 0,11 kg
• Gaminio matmenys (P x A x G): 29 x 82 x 14 mm
• Dėžutės matmenys (W x H x D): 

Priedai
• Pridedami priedai: Greitos pradžios vadovas, USB 

ilginamasis laidas
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