
 

 

Philips
TV-kamera

• för Philips TV-apparater

PTA317
Använd Skype™ i din TV

Röst- och videosamtal i vardagsrummet
Dela dina upplevelser med dina nära och kära, var de än råkar befinna sig. Med Skype™ 
i din TV kan du ringa kostnadsfria röst- och videosamtal. Anslut bara den här 
högkvalitetskameran till en internetansluten Philips Smart LED-TV och börja ringa.

Håll kontakten med Skype
• Tala ansikte mot ansikte kostnadsfritt
• Ring samtal till telefoner var som helst i världen till låga samtalskostnader
• Tala med flera människor samtidigt under samma samtal från din TV

Utmärkt kvalitet och en lättanvänd produkt
• Upplev videosamtal med en TV-kamera av hög kvalitet
• En klar bild oavsett var du sitter med 3x digital zoom
• Tydligt tal oavsett avstånd och utrymme
• Universalklämma för alla Philips Smart TV Premium TV-apparater



 Videosamtal
Upplev gratis Skype till Skype videosamtal från din 
Philips Smart TV. Anslut bara kameran till TV:ns 
USB-kontakt och anslut TV:n till Internet. Följ de 
enkla anvisningarna på skärmen så kan du uppleva 
levande videosamtal ansikte mot ansikte med dina 
vänner och familj utan problem.

Ring telefoner och mobiler
Du kan ringa dina Skype-kontakter kostnadsfritt – 
men visste du att du tom kan ringa till deras telefoner 
från din TV, var som helst i världen och till låga 
samtalskostnader? Upplev högkvalitetsljud med 2 
inbyggda mikrofoner med den här Philips TV-
kameran.

Konferenssamtal
Tala med flera människor samtidigt under samma 
samtal från din TV. Delta i samtal med fler än en 
kontakt åt gången och gör middagsarrangemang med 
alla utan kostnad om de också använder Skype.

TV-kamera med hög kvalitet
Philips TV-kamera i hög kvalitet för alla Philips Smart 
TV Premium TV-apparater har utmärkt 
videokvalitet. Upplev videosamtal i högsta kvalitet på 
din storbilds-TV.

3x digital zoom
Med 3 gånger digital zoom kan du justera zoom-nivån 
hur du vill, oavsett hur långt ifrån TV:n du befinner 
dig. Dessutom kan du luta och panorera för att ställa 
in bilden perfekt, även om din TV står i ett hörn eller 
inte befinner sig direkt framför soffan.

Upphävande av eko
Kameran är utrustad med ljudbearbetnings- och 
ekoupphävningsfunktion som säkerställer att 
eventuella ekon som uppfångas av de inbyggda 
mikrofonerna reduceras så att talet blir tydligare i 
Skype-samtalen. Upplev en fantastisk ljudkvalitet.

Enkel att installera
Kameran, som är kompatibel med alla Skype-
certifierade Philips Smart LED TV-apparater, 
levereras med en lättanvänd klämma för snabb 
installation. Anslut bara kameran till USB-kontakten 
på TV:n så kan du uppleva Skype-samtal i några enkla 
steg.
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Funktioner

* Inga nödsamtal – Skype ersätter inte en telefon och kan inte 
användas för att ringa nödsamtal.

* För att kunna ringa gratis videosamtal mellan två användare med 
Skype™ från TV:n krävs att denna är ansluten till Internet.

* Zoom-, panonrerings- och lutningsfunktionerna gäller endast för TV 
som säljs i Europa och Ryssland
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Bekvämlighet
• Lättanvänd: 2 mikrofoner med ljudutsändning, 3x 

zoom, panorerings- och lutningsfunktion*, Plug and 
play, Universalklämma som passar alla TV-
apparater, Obegränsat fast fokus

Mått
• Produktvikt: 0,12 kg
• Produktmått (B x D x H): 105 x 40 x 105 mm

Relaterade produkter
• Kompatibel med: _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 (Lat.am), _PFL4508 
(Lat.am), _PFL5008 (Lat.am), _PFL5508 (Lat.am), 
_PFL7008 (Lat.am)
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