
 

 

„Philips“
Televizoriaus kamera

• skirta „Philips“ televizoriams

PTA317
Naudokitės „Skype™“ televizoriuje

Balso ir vaizdo skambučiai iš svetainės
Dalykitės įspūdžiais su jums svarbiais žmonėmis, kad ir kur jie būtų. Televizoriuje naudodami 
„Skype™“ balso ir vaizdo skambučiais mėgaukitės nemokamai. Tiesiog prijunkite šią aukštos 
kokybės kamerą prie „Philips Smart LED TV“, kuriame veikia interneto ryšys, ir pradėkite skambinti.

Palaikykite ryšį naudodamiesi „Skype“
• Nemokamai kalbėkitės per tiesioginį vaizdo įrašą akis į akį
• Skambinkite į telefonus bet kuriame pasaulio kampelyje puikiais tarifais
• Kalbėkite su daugiau žmonių vieno skambučio metu per televizorių

Mėgaukitės puikia kokybe ir paprastu naudojimu
• Mėgaukitės vaizdo pokalbiais per aukštos kokybės televizoriaus kamerą
• 3 k. skaitmeninis priartinimas / nutolinimas – aiškus vaizdas iš bet kurios vietos
• Aiški kalba, nesvarbu, koks atstumas ir supanti aplinka
• Universalus užspaudimo mechanizmas visuose „Philips Smart TV Premium“ televizoriuose



 Vaizdo skambučiai
Mėgaukitės nemokamais vaizdo skambučiais per 
„Skype“ savo „Philips Smart“ televizoriuje. Tiesiog 
prijunkite kamerą prie televizoriaus USB jungties, o 
televizorių – prie interneto. Vykdykite paprastas 
ekrane pateikiamas instrukcijas ir galėsite 
nemokamai mėgautis tiesioginiais vaizdo įrašais akis į 
akį su draugais ar šeimos nariais beveik akimirksniu.

Skambinkite į telefonus ir mobiliuosius
Per „Skype“ galite skambinti nemokamai, tačiau ar 
žinojote, kad galite netgi skambinti iš savo 
televizoriaus į telefonus bet kurioje pasaulio šalyje 
puikiais tarifais? Naudodamiesi šia „Philips“ 
televizoriaus kamera, mėgaukitės aukštos kokybės 
garsu per 2 integruotus mikrofonus.

Konferenciniai skambučiai
Kalbėkite su daugiau žmonių vieno skambučio metu 
per televizorių. Dalyvaukite pokalbiuose su daugiau 
nei 1 draugu vienu metu ir tarkitės dėl pietų su 
kiekvienu nemokamai, jei šie žmonės taip pat 
naudojasi „Skype“.

Aukštos kokybės televizoriaus kamera
Per aukštos kokybės „Philips“ televizoriaus kamerą, 
skirtą visiems „Philips Smart TV Premium“ 
televizoriams, rodomas nepriekaištingos kokybės 
vaizdas. Dideliame televizoriaus ekrane mėgaukitės 
itin aiškiais vaizdo pokalbiais.

3 k. skaitmeninis priartinimas / 
nutolinimas
3 k. skaitmeninis priartinimas / nutolinimas – galite 
reguliuoti priartinimą / nutolinimą, kaip tik norite, 
nesvarbu, kokiu atstumu sėdite nuo televizoriaus. Be 
to, galite pakreipti ir slinkti, kad idealiai 
nustatytumėte rodomą vaizdą, net jei jūsų 
televizorius pastatytas kampe arba ne tiesiai prieš 
sofą.

Aido slopinimas
Šioje kameroje integruota aidą slopinanti garso 
apdorojimo technologija, kuri užtikrina, kad būtų 
sumažintas integruotais mikrofonais užfiksuotas 
aidas, todėl skambinant per „Skype“ kalba yra 
aiškesnė. Mėgaukitės puikios kokybės garsu.

Paprasta surinkti
Suderinama su visais programą „Skype“ palaikančiais 
„Philips Smart“ LED televizoriais, ši kamera turi 
paprastą užspaudimo mechanizmą, kad galėtumėte ją 
greitai pritvirtinti. Tiesiog prijunkite kamerą prie 
televizoriaus USB jungties – atlikę kelis paprastus 
veiksmus, galėsite mėgautis skambučiais per „Skype“.
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Ypatybės

* Per „Skype“ pagalbos skambučiais negalima skambinti – „Skype“ nėra 
įprasto telefono pakaitalas ir skambinti pagalbos numeriais per šią 
programą neįmanoma.

* Norint naudotis nemokamais „Skype™“ vaizdo skambučiais iš 
televizoriaus reikia, kad televizorius būtų prijungtas prie interneto.

* Priartinimo / nutolinimo, slinkties ir pakreipimo funkcijomis galima 
naudotis tik televizoriuose Europoje / Rusijoje
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Patogumas
• Lengva naudoti: 2 integruoti mikrofonai, 3 k. 

priartinimo / nutolinimo, slinkties ir pakreipimo 
funkcijos*, Prijunkite prie elektros lizdo ir 
naudokite, Universalus bet kokiam televizoriui 
tinkantis užspaudimo mechanizmas, Neribotas 
fiksuotas fokusavimas

Matmenys
• Gaminio svoris: 0,12 kg
• Gaminio matmenys (P x A x G): 105 x 40 x 105 mm

Susiję gaminiai
• Suderinama su: _PFL6xx7 (ES), _PFL7007 (ES), 

_PFL8007 (ES), _PDL6907, 46PFL9707, 
60PFL9607, _PFL5007 (Lot. Amer.), _PFL6007 
(Lot. Amer.), _PFL7007 (Lot. Amer.), _PFL3208 
(Eu), _PFL4208 (Eu), _PFL4508 (Eu), _PFL5008 
(Eu), _PFL6008 (Eu), _PFL3508 (LATAM), 
_PFL4508 (LATAM), _PFL5008 (LATAM), 
_PFL5508 (LATAM), _PFL7008 (LATAM)
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