
 

 

Philips
TV-kamera

• til Philips TV

PTA317
Nyd Skype™ på dit TV

Stemme- og videoopkald fra din dagligstue
Del oplevelser med de mennesker, du holder af, uanset hvor de er. Med Skype™ på dit 
TV kan du nyde stemme- og videoopkald gratis. Bare tilslut dette kvalitetskamera til dit 
internettilsluttede Philips Smart LED-TV, og begynd at foretage opkald.

Hold kontakten med Skype
• Tal gratis ansigt til ansigt med live video
• Foretag opkald til telefoner hvor som helst i verden til meget lave takster
• Tal med flere personer i samme opkald fra dit TV

Nyd fremragende kvalitet og brugervenlighed
• Oplev videopkald med TV-kamera i høj kvalitet
• Skarpe billeder, uanset hvor du sidder, med 3x digital zoom
• Tydelig tale uanset afstand og rum
• Universalklemme på alle Philips Smart TV Premium TV



 Videoopkald
Få glæde af gratis Skype til Skype-videoopkald fra dit 
Philips Smart TV. Slut blot kameraet til USB-stikket i 
TV'et, og slut TV'et til internettet. Følg den enkle 
vejledning på skærmen, hvorefter du på ingen tid får 
fornøjelse af live videochat ansigt til ansigt med 
venner og famile.

Ring til fastnettelefoner og 
mobiltelefoner
Du kan ringe gratis til andre på Skype - men vidste 
du, at du også kan ringe til dem på deres telefon hvor 
som helst i verden til meget lave takster fra dit TV? 
Med dette Philips TV-kamera kan du opleve lyd i høj 
kvalitet med 2 integrerede mikrofoner.

Konferenceopkald
Tal med flere personer i samme opkald fra dit TV. 
Deltag gratis i chat med mere end 1 ven ad gangen, 
og aftal sammenkomster med dem alle, hvis de også 
bruger Skype.

TV-kamera i høj kvalitet
Philips TV-kameraet i høj kvalitet til alle Philips Smart 
TV Premium TV leverer fremragende videokvalitet. 
Oplev videoopkald med strålende detaljer på dit TV 
med stor skærm.

3 x digital zoom
Med 3 gange digital zoom kan du justere zoom efter 
ønske, uanset hvor langt væk fra TV'et du sidder. Du 
kan tilmed vippe og panorere for at justere 
synsvinklen, selvom TV'et er placeret i et hjørne eller 
ikke direkte foran sofaen.

Ekkofjernelse
Kameraet er udstyret med lydbehandling, der fjerner 
ekko. Dermed mindskes det ekko, som opfanges af 
de integrerede mikrofoner, og tale i Skype-opkald 
gøres tydeligere, så du kan få glæde af høj lydkvalitet.

Nem at installere
Kameraet leveres med en klemme til hurtig 
installation, der er kompatibel med alle Skype-
certificerede Philips Smart LED TV'er. Slut blot 
kameraet til USB-stikket i TV'et, og efter et par lette 
trin kan du få glæde af Skype-opkald.
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Vigtigste nyheder

* Nødopkald ikke muligt med Skype - Skype er ikke en erstatning for 
din almindelige telefon og kan ikke bruges til nødopkald.

* Brug af gratis Skype™ til Skype-videoopkald fra dit TV kræver en TV-
forbindelse til internettet.

* Zoom-, panorerings- og vippefunktion er kun tilgængelig på TV til 
Europa og Rusland
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Komfort
• Brugervenlig: Lyd fra 2 mikrofoner, 3x zoom, 

panorerings- og vippefunktion*, Plug and Play, 
Universalklemme, der passer til alle TV, 
Ubegrænset fast fokus

Mål
• Vægt: 0,12 kg
• Produktmål (B × D × H): 105 x 40 x 105 mm

Relaterede produkter
• Kompatibel med: _PFL6xx7 (Europa), _PFL7007 

(Europa), _PFL8007 (Europa), _PDL6907, 
46PFL9707, 60PFL9607, _PFL5007 (Latinamerika), 
_PFL6007 (Latinamerika), _PFL7007 
(Latinamerika), _PFL3208 (Europa), _PFL4208 
(Europa), _PFL4508 (Europa), _PFL5008 (Europa), 
_PFL6008 (Europa), _PFL3508 (Latinamerika), 
_PFL4508 (Latinamerika), _PFL5008 
(Latinamerika), _PFL5508 (Latinamerika), 
_PFL7008 (Latinamerika)

•

Specifikationer
TV-kamera
til Philips TV

http://www.philips.com

