
 

 

Philips
Adapter Wi-Fi USB

• do telewizorów Philips

PTA128
Ciesz się technologią Smart TV — bezprzewodowo
Oglądaj materiały multimedialne na dużym ekranie
Dzięki tej bezprzewodowej karcie sieciowej USB możesz bezprzewodowo korzystać z 
technologii Smart TV w telewizorze firmy Philips. Ciesz się bogatą ofertą treści online na 
dużym ekranie!

Optymalna łączność bezprzewodowa w telewizorze
• Szybkie połączenie dzięki bezprzewodowej karcie sieciowej 802.11n
• Bezpieczne połączenie bezprzewodowe dzięki szyfrowaniu WPA2
• Bezproblemowa instalacja bezprzewodowa dzięki funkcji WPS
• Duży zasięg sieci bezprzewodowej dzięki 2 zintegrowanym antenom

Ciesz się technologią Smart TV — bezprzewodowo
• Ciesz się zdjęciami, muzyką i filmami w telewizorze
• Steruj telewizorem bezprzewodowo za pomocą inteligentnego urządzenia lub klawiatury



 Karta sieciowa 802.11n
Szybkie połączenie dzięki bezprzewodowej karcie 
sieciowej 802.11n Nawet 5-krotnie szybsze niż w 
przypadku standardowych sieci Wi-Fi 802.11g. W 
oparciu o parametry techniczne standardu Wi-Fi 
802.11n.

Szyfrowanie WPA2
Szyfrowanie WPA2 zapewniające poufność danych i 
bezpieczne połączenie

Połączenie Wi-Fi z użyciem funkcji WPS
Połączenie Wi-Fi z użyciem funkcji WPS — 
bezproblemowa instalacja w telewizorze

Adapter Wi-Fi USB
Korzystaj z bogatej oferty usług internetowych dzięki 
podwójnej karcie sieciowej Wi-Fi USB firmy Philips 
przeznaczonej dla telewizorów Smart TV. 
Wystarczy włożyć kartę do złącza USB z boku 
telewizora i podłączyć telewizor bezpośrednio do 
sieci domowej. 2 zintegrowane anteny zwiększają 
zasięg działania sieci bezprzewodowej.

SimplyShare
Ciesz się zdjęciami, muzyką i filmami ze smartfona, 
tabletu lub komputera na dużym ekranie.

Zyskaj pełną kontrolę
Steruj swoim telewizorem w niezwykle prosty i 
wygodny sposób. Wystarczy podłączyć klawiaturę 
bezprzewodową lub użyć smartfona bądź tabletu, 
aby bezprzewodowo sterować telewizorem z 
technologią Smart TV.
PTA128/00

Zalety
135 x 210 x 20 mm • Zgodność z: _PFL32x8 (Eu)
•

Wymiary
• Waga produktu: 0,02 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 0,11 kg
• Wymiary produktu (S x G x W): 29 x 82 x 14 mm
• Wymiary pudełka (szer. x wys. x gł.): 

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Skrócona instrukcja obsługi, 

Przedłużacz USB
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