
 

 

Philips
Câmera para TV

para TVs Philips

PTA317
Curta o Skype™ na sua TV

Chamadas de voz e vídeo no conforto da sua sala
Compartilhe momentos inesquecíveis com quem você ama onde quer você esteja. Com 
o Skype™ na TV, você poderá realizar chamadas de voz e vídeo gratuitas. Basta conectar 
esta câmera de alta qualidade à sua TV LED Smart Philips e começar a ligar!

Fique conectado ao Skype
• Converse por vídeo em tempo real com as pessoas: gratuitamente
• Faça chamadas para telefones de qualquer canto do mundo por baixas tarifas
• Converse com mais de uma pessoa em uma única chamada: diretamente na TV

Produto de altíssima qualidade e fácil de usar
• Curta chamadas de vídeo com a câmera para TV de alta qualidade
• Imagem nítida com zoom digital 3x: não importa onde você esteja sentado
• Conversas nítidas: independentemente da distância e do espaço
• Presilha universal em todas as Smart TVs Premium da Philips



 Chamadas de vídeo
Faça chamadas de vídeo gratuitas de Skype para 
Skype usando a Smart TV da Philips. Basta inserir a 
câmera na entrada USB da TV e conectar-se à 
Internet. Siga as instruções básicas na tela e curta 
conversas por vídeo em tempo real com seus amigos 
e familiares por quanto tempo quiser!

Ligue para telefones e celulares
É possível ligar para as pessoas no Skype 
gratuitamente, mas você sabia que também há como 
ligar, diretamente da TV, para qualquer telefone no 
mundo todo por baixas tarifas? Com essa câmera 
para TV da Philips, você pode curtir excelente 
qualidade de áudio usando dois microfones 
integrados.

Chamadas de conferência
Converse com mais de uma pessoa em uma única 
chamada: diretamente na TV. Participe de conversar 
gratuitamente com mais de um amigo de uma vez e 
combine um jantar com todos eles (caso também 
usem o Skype).

Câmera para TV de alta qualidade
Essa câmera de altíssima qualidade foi desenvolvida 
especialmente para Smart TVs Premium da Philips. 
Curta chamadas de vídeo com riqueza de detalhes na 
tela grande da TV.

Zoom digital 3x
Com o zoom digital 3x, você pode ajustar a imagem 
como preferir: não importa se você está sentado 
perto ou longe da TV. Além disso, você também 
pode inclinar e focar a câmera para ajustá-la de 
acordo com suas necessidades, até mesmo se a TV 
estiver em um canto ou não estiver na frente do sofá.

Cancelamento de eco
A câmera conta com um processamento de com 
som cancelamento de eco. Isso garante a redução do 
eco capturado pelo microfone integrado: deixando 
as conversas do Skype ainda mais nítidas. Curta um 
som de altíssima qualidade!

Fácil de instalar
Compatível com todas as TVs LED Smart Philips 
certificadas para Skype, essa câmera vem com uma 
presilha fácil de instalar. Basta conectar a câmera à 
entrada USB da TV e curtir as chamadas do Skype 
em algumas simples etapas.
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Destaques

* Não é possível fazer chamadas de emergência no Skype: ele não é um 
substituto do telefone comum e não pode ser usado para fazer 
chamadas de emergência.

* Para realizar chamadas de vídeo gratuitas de SKype para Skype, é 
necessário conectar a TV à Internet.

* As funções de inclinação, focagem e zoom são aplicáveis somente às 
TVs da Europa/Rússia.
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Praticidade
• Fácil de usar: 2 microfones iluminados, Função de 

inclinação, focagem e zoom 3x*, Recurso Plug and 
play, Presilha universal: ideal para qualquer TV, 
Foco fixo ilimitado

Dimensões
• Peso do produto: 0,12 kg
• Dimensões do produto (LxPxA): 105 x 40 x 

105mm

Produtos afins
• Compatível com: _PFL6xx7 (Eu), _PFL7007 (Eu), 

_PFL8007 (Eu), _PDL6907, 46PFL9707, 
60PFL9607, _PFL5007 (América latina), _PFL6007 
(América latina), _PFL7007 (América latina), 
_PFL3208 (Ue), _PFL4208 (Ue), _PFL4508 (Ue), 
_PFL5008 (Ue), _PFL6008 (Ue), _PFL3508 
(América Latina), _PFL4508 (América Latina), 
_PFL5008 (América Latina), _PFL5508 (América 
Latina), _PFL7008 (América Latina)
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