
 

 

Philips
Adaptér Wi-Fi USB

• pre televízory značky Philips

PTA128
Vychutnajte si Smart TV bezdrôtovo

Sledujte multimediálny obsah na veľkej obrazovke
S týmto bezdrôtovým adaptérom USB môžete službu Smart TV používať bezdrôtovo v 
televízore Philips. Potešte sa pestrou ponukou obsahu online na veľkej obrazovke.

Optimálne bezdrôtové pripojenie vo vašom televízore
• Rýchle pripojenie s bezdrôtovým adaptérom 802.11N
• Bezpečné bezdrôtové pripojenie so šifrovaním WPA2
• Bezdrôtová „Plug and Play“ inštalácia s protokolom WPS
• Širokopásmové bezdrôtové pripojenie s 2 vstavanými anténami

Vychutnajte si Smart TV bezdrôtovo
• Vychutnajte si fotografie, hudbu a filmy na vašom televízore
• Ovládajte televízor bezdrôtovo inteligentným zariadením alebo klávesnicou



 Adaptér 802.11n
Rýchle pripojenie s bezdrôtovým adaptérom 
802.11n. Až 5-násobne rýchlejšie ako konvenčné 
pripojenie Wi-Fi 802.11g. Podľa technických 
špecifikácií štandardu Wi-Fi 802.11n.

Šifrovanie WPA2
Šifrovanie WPA2 zaručí ochranu osobných údajov a 
bezpečné pripojenie

Pripojenie Wi-Fi s protokolom WPS
Pripojenie Wi-Fi s protokolom WPS umožňuje 
jednoduchú a rýchlu inštaláciu do televízora

Adaptér Wi-Fi USB
Vyskúšajte bohatý výber online služieb s adaptérom 
Philips x2 Wi-Fi USB pre službu Smart TV. Stačí 
zapojiť adaptér do konektora USB na bočnej strane 
televízora a potom pripojiť televízor priamo k vašej 
domácej sieti. Vďaka 2 vstavaným anténam môžete 
využiť širšie pokrytie bezdrôtovou sieťou.

SimplyShare
Zdieľajte fotografie, hudbu a filmy z vášho smartfónu, 
tabletu alebo počítača a vychutnajte si ich na veľkej 
obrazovke.

Majte to pod kontrolou
Ovládajte televízor tým najľahším a najpohodlnejším 
spôsobom. Jednoducho pripojte bezdrôtovú 
klávesnicu alebo bezdrôtovo ovládajte svoj televízor 
Smart TV pomocou smartfónu či tabletu.
PTA128/00

Hlavné prvky
• Kompatibilné s: _PFL32x8 (EÚ)
•

Rozmery
• Hmotnosť výrobku: 0,02 kg
• Hmotnosť vrátane balenia: 0,11 kg
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 29 x 82 x 14 mm
• Rozmery krabice (Š x V x H): 135 x 210 x 20 mm

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Stručná príručka 

spustenia, Predlžovací kábel USB
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