
 

 

Philips
TV-kamera

• za televizorje Philips

PTA317
Uporabljajte Skype™ prek televizorja

Glasovni in videoklici iz dnevne sobe
Izkušnje delite z najbližjimi, kjerkoli že so. S storitvijo Skype™ lahko prek televizorja 
brezplačno opravljate glasovne in videoklice. Visokokakovostno kamero enostavno 
priključite na pametni LED-televizor Philips in začnite klicati.

Ostanite v stiku s storitvijo Skype
• Brezplačno se osebno pogovarjajte v živo
• Po ugodni ceni lahko kličete telefonske številke po vsem svetu
• Istočasno prek televizorja govorite z več sogovorniki

Zagotavlja visoko kakovost in enostavno uporabo
• Opravljajte videoklice z visokokakovostno TV-kamero
• 3-kratni digitalni zoom zagotavlja čisto sliko, kjerkoli sedite
• Čist govor ne glede na razdaljo in prostor
• Univerzalna namestitev na vse vrhunske pametne televizorje Philips



 Videoklici
S pametnim televizorjem Philips lahko opravljate 
videoklice Skype. Kamero enostavno priključite v 
priključek USB na televizorju in s televizorjem 
vzpostavite internetno povezavo. Sledite enostavnim 
navodilom na zaslonu in začnite opravljati osebno 
videoklice s prijatelji in sorodniki.

Kličite stacionarne in mobilne telefonske 
številke
Klice Skype lahko opravljate brezplačno. Pa ste 
vedeli, da lahko s storitvijo Skype prek televizorja po 
ugodni ceni kličete telefonske številke po vsem 
svetu? Ta TV-kamera Philips ima 2 vgrajena 
mikrofona za visokokakovosten zvok.

Konferenčni klici
Istočasno prek televizorja lahko govorite z več 
sogovorniki. Sodelujte v klepetih z več prijatelji 
hkrati in se z njimi dogovorite za večerjo, če tudi 
uporabljajo Skype.

Visokokakovostna TV-kamera
Visokokakovostna TV-kamera Philips za vse 
vrhunske pametne televizorje Philips zagotavlja 
odlično kakovost slike. Prek velikega TV-zaslona 
opravljajte videoklice v čudovito podrobni sliki.

3-kratni digitalni zoom
3-kratni digitalni zoom lahko nastavite kakorkoli ne 
glede na to, kako daleč od televizorja sedite. Lahko 
ga tudi nagnete in obrnete ter si tako zagotovite 
idealen pogled, tudi če je televizor postavljen v kotu 
ali ne neposredno pred kavčem.

Odpravljanje odmeva
Ta kamera ima mehanizem za odpravljanje odmeva. 
To zmanjšuje odmeve, ki jih prejemata vgrajena 
mikrofona. Govor pri klicih Skype je zato jasnejši. 
Privoščite si zvok visoke kakovosti.

Enostavna namestitev
Ta kamera je združljiva z vsemi pametnimi LED-
televizorji Philips s podporo za Skype in ima sponko 
za enostavno in hitro namestitev. Kamero vključite v 
priključek USB na televizorju in enostavno začnite 
opravljati klice Skype.
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Značilnosti

* Skype ne omogoča klicev v sili – Skype ne nadomešča telefona in ga 
ne morete uporabljati za klice v sili.

* Za brezplačne klice Skype™ s televizorjem morate z njim vzpostaviti 
internetno povezavo.

* Funkcija povečave, vrtenja in nagibanja je na voljo samo pri 
televizorjih za Evropo/Rusijo
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Priročnost
• Enostavna uporaba: Prenos prek 2 mikrofonov, 3-

kratni zoom, funkcija obračanja in nagibanja*, Plug 
& Play, Univerzalna namestitev na vsak televizor, 
Neomejena fiksna goriščna razdalja

Dimenzije
• Teža izdelka: 0,12 kg
• Dimenzije izdelka (Š x G x V): 105 x 40 x 105 mm

Sorodni izdelki
• Združljivo z: _PFL6xx7 (EU), _PFL7007 (EU), 

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