
 

 

Philips
Teleri kaamera

• Philipsi telerite jaoks

PTA317
Nautige Skype™-i oma teleris

Hääl- ja videokõned oma elutoast
Jagage kogemusi teile oluliste inimestega, olenemata nende asukohast. Teleris oleva 
Skype™-i abil saate teha tasuta hääl- ja videokõnesid. Lihtsalt ühendage see ülikvaliteetne 
kaamera internetiühendusega Philipsi Smart LED-teleriga ja hakake kõnesid tegema.

Hoidke Skype'i abil ühendust
• Rääkige video kaudu tasuta ja näost näkku
• Tehke suurepäraste hindadega kõnesid telefonidele üle kogu maailma
• Teleri kaudu saate ühe kõne ajal rääkida rohkemate inimestega

Nautige suurepärast kvaliteeti ja muretut kasutamist
• Nautige videokõnesid ülikvaliteetse TV-kaameraga
• 3x digitaalse suumiga on pilt selge, ükskõik kus te ka ei istu
• Kõne on selge, olenemata vahemaast
• Kõigil Philipsi Smart TV Premiumi teleritel on universaalne klamber



 Videokõned
Nautige tasuta videokõnesid Skype'ilt Skype'ile 
Philipsi Smart-teleriga. Lihtsalt ühendage kaamera 
teleri USB-pistmikuga ja minge teleri kaudu 
internetti. Järgige ekraanile ilmuvaid lihtsaid juhiseid 
ning saategi kohe hakata nautima näost näkku 
videokõnesid oma sõprade ja pereliikmetega.

Helistage telefonidele ja 
mobiiltelefonidele
Skype'i kaudu saate inimestele tasuta helistada, kuid 
kas teadsite, et saate neile oma teleri kaudu helistada, 
ükskõik kus nad ka ei viibi, ja seda suurepärase 
hinnaga? Selle Philipsi telerikaameraga naudite kahe 
sisseehitatud mikrofoni abil kvaliteetset heli.

Konverentskõned
Teleri kaudu saate ühe kõne ajal rääkida rohkemate 
inimestega. Osalege vestlustes ja rääkige korraga 
mitme sõbraga, et leppida kokku õhtusöögi aeg. See 
kõik on tasuta, kui ka nemad kasutavad Skype'i.

Ülikvaliteetne TV-kaamera
Ülikvaliteetne Philipsi teleri kaamera kõigis Philipsi 
Smart TV Premiumi telerites tagab suurepärase 
videokvaliteedi. Nautige oma suurel teleriekraanil 
üliselge pildiga videokõnesid.

3x digitaalne suum
Tänu kolmekordsele digitaalsele suumile saate suumi 
reguleerida täpselt nii, nagu soovite, ükskõik kui 
kaugel te oma telerist ka ei istu. Lisaks saate 
kallutades ja pöörates pildi ideaalseks sättida isegi 
siis, kui teler asub nurgas või ei ole otse diivani ees.

Kaja vähendamine
Kaamera on varustatud kaja vähendamise 
süsteemiga. Selle süsteemiga tagatakse integreeritud 
mikrofonidesse püütava kaja vähendamine. Nii on 
Skype'i kõnede heli veelgi selgem. Nautige 
suurepärast helikvaliteeti.

Lihtsalt paigaldatav
Sellel kõigi Skype'i sertifikaatidega Philipsi Smart 
LED-teleritega ühilduval kaameral on kiireks 
paigaldamiseks mugav klamber. Ühendage kaamera 
teleri USB-pistmikuga ja nii saate paari lihtsa võtte 
abil Skype'i kõnedest rõõmu tunda.
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Esiletõstetud 

* Skype'iga ei saa teha hädaabikõnesid – Skype ei asenda tavatelefoni 
ning seda ei saa kasutada hädaabikõnede tegemiseks.

* Selleks, et teha oma teleri kaudu tasuta Skype™-ilt Skype'ile 
videokõnesid, peab teie teler olema internetti ühendatud.

* Suumimise, pööramise ja kallutamise funktsiooni saab kasutada 
üksnes Euroopas ja Venemaal müüdavate telerite puhul
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Mõõtmed
• Toote kaal: 0,12 kg
• Toote mõõtmed (L x S x K): 105 x 40 x 105 mm

Seotud tooted
• Ühilduv seadmetega: _PFL6xx7 (EL), _PFL7007 

(EL), _PFL8007 (EL), _PDL6907, 46PFL9707, 
60PFL9607, _PFL5007 (Lad-Am), _PFL6007 (Lad-
Am), _PFL7007 (Lad-Am), _PFL3208 (EL), 
_PFL4208 (EL), _PFL4508 (EL), _PFL5008 (EL), 
_PFL6008 (EL), _PFL3508 (LAD-AM), _PFL4508 
(LAD-AM), _PFL5008 (LAD-AM), _PFL5508 
(LAD-AM), _PFL7008 (LAD-AM)
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