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Philips televizoriem

PTA317
Izbaudiet Skype™ savā televizorā

Balss un video zvani no jūsu dzīvojamās istabas
Sazinieties ar sev tuvajiem cilvēkiem neatkarīgi no viņu atrašanās vietas. Ar Skype™ savā televizorā 
varat bez maksas izmantot balss un video zvanus. Vienkārši pievienojiet šo augstas kvalitātes 
kameru pie sava Philips Smart LED televizora ar interneta pieslēgumu un sāciet zvanīt.

Sazinieties, izmantojot Skype
• Runājiet aci pret aci tiešajā video bez maksas
• Zvaniet uz tālruņiem jebkurā pasaules vietā par lielisku tarifu
• Runājiet ar vairākiem cilvēkiem vienā zvanā no sava televizora

Izbaudiet lielisku kvalitāti un lietošanas ērtības
• Baudiet video zvanus ar augstas kvalitātes TV kameru
• Skaidrs attēls neatkarīgi no tā, kur sēžat, ar 3x digitālo tālummaiņu
• Skaidra runa neatkarīgi no attāluma un telpas
• Universāla piestiprināšana pie visiem Philips Smart TV Premium televizoriem



 Video zvani
Baudiet bezmaksas video zvanus no Skype uz Skype, 
izmantojot Philips Smart televizoru. Jums tikai 
jāpievieno kamera USB savienotājam televizorā un 
savukārt televizors jāsavieno ar internetu. Izpildiet 
vienkāršos ekrānā redzamos norādījumus, un uzreiz 
varat baudīt tērzēšanu aci pret aci ar saviem 
draugiem vai ģimeni tiešajā video.

Parasto un mobilo tālruņu zvani
Programmā Skype iespējams zvanīt bez maksas – bet 
vai jūs zinājāt, ka varat zvanīt uz tālruņiem, uz jebkuru 
pasaules vietu, arī no sava televizora, turklāt par 
lielisku tarifu? Ar šo Philips TV kameru varat baudīt 
augstas kvalitātes audio ar 2 integrētiem 
mikrofoniem.

Konferenču zvani
Runājiet ar vairākiem cilvēkiem vienā zvanā no sava 
televizora. Iesaistieties tērzēšanā ar vairāk nekā 1 
draugu vienlaikus; varat arī noorganizēt tikšanos pie 
vakariņu galda, zvanot bez maksas, protams, ja arī 
jūsu draugi izmanto Skype.

Augstas kvalitātes TV kamera
Augstas kvalitātes Philips TV kamera, kas paredzēta 
visiem Philips Smart TV Premium televizoriem, 
nodrošina izcilu video kvalitāti. Baudiet video zvanus, 
nevainojami detalizēti atveidotus, savā lielekrāna 
televizorā.

3x digitālā tālummaiņa
Ar trīskāršo digitālo tālummaiņu varat regulēt 
tuvināšanu, kā vien to vēlaties, neatkarīgi no tā, cik 
tālu no televizora sēžat. Turklāt kameru varat arī 
noliekt un panoramēt, lai perfekti ieregulētu skatu, 
pat ja televizors ir novietots stūrī vai neatrodas tieši 
dīvāna priekšā.

Atbalss likvidēšana
Šai kamerai ir atbalsi likvidējoša skaņu apstrādes 
iespēja. Tas nodrošina, ka integrēto mikrofonu 
uztvertā atbalss tiek mazināta, attiecīgi uzlabojot 
runas skaidrību jūsu Skype zvanos. Baudiet lielisku 
skaņas kvalitāti.

Vienkārša uzstādīšana
Tā kā šī kamera ir saderīga ar visiem Skype 
apstiprinātajiem Philips Smart LED televizoriem, tās 
komplektā ir vienkārša skava ātrai uzstādīšanai. Jums 
tikai jāpievieno kamera USB savienotājam televizorā, 
un pēc dažām vienkāršām darbībām jau varat baudīt 
Skype zvanus.
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Izceltie produkti

* Nekādu zvanu avārijas dienestiem — Skype nav standarta tālruņa 
aizvietotājs, un to nevar izmantot, lai veiktu zvanus avārijas 
dienestiem.

* Lai izmantotu bezmaksas video zvanus no Skype™ uz Skype no sava 
televizora, nepieciešams, lai televizoram būtu savienojums ar 
internetu.

* Tālummaiņa, panoramēšanas un noliekšanas funkcija ir tikai Eiropas/
Krievijas tirgum paredzētajos televizoros
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Lietošanas komforts
• Vienkārša izmantošana: 2 mikrofonu uztvere, 3x 

tālummaiņa, panoramēšanas un noliekšanas 
funkcija*, Plug and Play, Ikvienam televizoram 
atbilstošs universāls skavas stiprinājums, 
Neierobežoti fiksējams fokuss

Izmēri
• Produkta svars: 0,12 kg
• Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 0,49 kg
• Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 105 x 40 x 105 

mm
• Kastes izmēri (W x H x D): 158 x 162 x 133 mm

Saistītie produkti
• Saderīgs ar: _PFL6xx7 (Eu), _PFL7007 (Eu), 

_PFL8007 (Eu), _PDL6907, 46PFL9707, 
60PFL9607, _PFL5007 (Lat Am), _PFL6007 (Lat 
Am), _PFL7007 (Lat Am), _PFL3208 (Eu), 
_PFL4208 (Eu), _PFL4508 (Eu), _PFL5008 (Eu), 
_PFL6008 (Eu), _PFL3508 (LATAM), _PFL4508 
(LATAM), _PFL5008 (LATAM), _PFL5508 
(LATAM), _PFL7008 (LATAM)
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