
 

 

Philips
Adaptor USB Wi-Fi

• pentru televizoare Philips

PTA128
Bucuraţi-vă de Smart TV wireless

Experimentaţi conţinutul media pe marele ecran
Cu acest adaptor USB wireless, bucuraţi-vă de Smart TV wireless pe televizorul dvs. 
Philips. Experimentaţi o selecţie bogată de conţinut online pe marele ecran.

Conectivitate wireless optimă pe televizorul dvs.
• Conexiune rapidă cu adaptorul wireless 802.11N
• O conexiune wireless sigură cu criptarea WPA2
• Instalare wireless plug and play cu WPS
• Conexiune wireless cu rază de acţiune mare cu 2 antene integrate

Bucuraţi-vă de Smart TV wireless
• Bucuraţi-vă de fotografii, muzică sau filme pe televizorul dvs.
• Controlaţi televizorul wireless cu dispozitivul inteligent sau tastatura



 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.

Criptare WPA2
Criptare WPA2 pentru confidenţialitate și o 
conexiune sigură

Conexiune Wi-Fi WPS
Conexiune Wi-Fi WPS pentru instalare plug and play 
pe televizor

Adaptor USB Wi-Fi
Experimentaţi o selecţie bogată de servicii online cu 
adaptorul USB Wi-Fi Philips x2 pentru Smart TV. Pur 
și simplu introduceţi adaptorul în conectorul USB din 
partea laterală a televizorului și conectaţi-vă 
televizorul direct la reţeaua de acasă. Bucuraţi-vă de 
o acoperire wireless mai mare acasă cu 2 antene 
integrate.

SimplyShare
Partajaţi fotografii, muzică și filme de pe smartphone-
ul, tableta sau computerul dvs. și savuraţi-le pe 
marele ecran.

Păstraţi controlul
Controlaţi-vă televizorul în cel mai ușor și 
confortabil mod. Pur și simplu conectaţi o tastatură 
wireless sau utilizaţi smart phone-ul sau tableta 
pentru a controla wireless Smart TV-ul.
PTA128/00

Repere
135 x 210 x 20 mm • Compatibil cu: _PFL32x8 (Eu)
•

Dimensiuni
• Greutate produs: 0,02 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 0,11 kg
• Dimensiuni produs (lxAxÎ): 29 x 82 x 14 mm
• Dimensiuni carcasă (L x Î x A): 

Accesorii
• Accesorii incluse: Ghid de iniţiere rapidă, Cablu 

prelungitor USB

Produse corelate
Specificaţii
Adaptor USB Wi-Fi
pentru televizoare Philips
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