
 

 

Philips
Безжичен USB адаптер за 
телевизори Philips*

PTA01
Надстройте своя телевизор Philips до безжичен*
за всякакво интернет и компютърно съдържание
Безжичен USB адаптер, за да изпитате удоволствието от услугите на NetTV. Опитайте онлайн 

филмите и популярните онлайн услуги. В комплекта е включен безплатен софтуер за Wi-Fi 

MediaConnect, за показване на екрана на компютъра директно върху телевизионния екран.

Широка гама безжични свързвания на вашия телевизор
• Бърза връзка с безжичен адаптер 802.11n
• Безжичен USB адаптер, който включвате в телевизора
• Защитена безжична връзка с WPA2 шифроване
• Plug & Play инсталиране на безжична връзка с WPS защита

Net TV*: Онлайн развлечения безжично на телевизора ви
• Телевизионни програми при поискване от любимите ви национални телевизионни 
канали*

• Първокласни филми директно на вашия телевизор от онлайн видео магазини

Wi-Fi MediaConnect*: Екранът на компютъра - на ТВ екран
• Споделяйте видео и снимки от компютъра на телевизора
• Възможност за възпроизвеждане на всички файлове от компютъра* на телевизора, без 
ограничения



 Адаптер 802.11n
Бърза връзка с безжичен адаптер 802.11n, 
до 5 пъти по-бърза от стандартната Wi-Fi 
802.11g. На основата на спецификациите 
WiFi 802.11n.

Безжичен USB адаптер за телевизор
Безжичен USB адаптер за вашия телевизор 
Philips*. Включете го към телевизора и той 
ще установи, през маршрутизатора, 
безжична Plug & Play връзка на телевизора 
към вашия компютър и/или към интернет.

Wi-Fi MediaConnect

Споделяйте видео и снимки от преносимия 
компютър на телевизора*, безжично. След 
инсталиране на преносимия компютър, 
работата е много лесна. С едно щракване с 
мишката споделяте целия екран на 

преносимия компютър с телевизора. 
Използвайте познатия мултимедиен плейър 
на преносимия си компютър или 
преглеждайте уеб страници с любимия си 
уеб браузър. Забравете притесненията за 
типовете файлове - щом се възпроизвеждат 
на вашия компютър, значи ще се показват и 
на телевизора*. За ваше собствено 
удоволствие и чудесно забавление за 
споделяне с други хора.

Възпроизвеждайте всички файлове от 
компютъра на телевизора
WiFi MediaConnect прожектира екрана на 
вашия компютър върху екрана на 
телевизора чрез безжична (WiFi) връзка. 
Забравете притесненията относно 
ограниченията за типовете файлове - щом 
се възпроизвеждат на вашия компютър, 
значи ще се показват и на телевизора*.

Net TV

Изпитайте богата селекция от онлайн 
услуги с Net TV*. Наслаждавайте се на 
филми, снимки, любопитна информация и 
друго онлайн съдържание директно на 
телевизора си, когато поискате. Просто 
свържете телевизора си директно към 
домашната мрежа чрез безжичната връзка, 
установена от USB адаптера, навигирайте и 
изберете какво да гледате с 
дистанционното управление на телевизора. 
Менюто "Net TV " на Philips ви дава достъп 
до популярни услуги на Net TV, пригодени 
за екрана на вашия телевизор. Освен това, 
чрез сертифицираната по DLNA 
компютърна мрежа можете да гледате 
видеофилми или снимки, съхранявани на 
компютъра, като използвате 
дистанционното управление на телевизора.
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Удобство
• Лесно инсталиране: Автоматично инсталиране, 

Plug & Play

Възможности за свързване
• PC мрежова връзка: Сертифицирано за DLNA 

1.5
• Безжична локална мрежа: Wi-Fi802.11b/g n-
спецификация, WPS (Защитена настройка на 
Wi-Fi)

• Поддръжка на защита за WLAN: WPA, WPA2
• Wi-Fi MediaConnect: Компютърно приложение 
на Philips, (Изисква се инсталиране на софтуер), 
поддържа всякаква мултимедия на хост 
компютъра*, изходящ поток:, разделителна. 
способност до 1280x720, брой кадри в секунда 
30 кадъра/сек., Стерео звук

Размери
• Тегло вкл. опаковката: 0,02 кг
• Тегло на изделието: 0,11 кг
• Габарити на кутията (Ш x В x Д): 

135 x 20 x 210 мм
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

29 x 14 x 82 мм

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Ръководство за бързо 
инсталиране, Гаранционна карта, CD с Wi-Fi 
MediaConnect, Удължителен USB кабел

Сродни продукти
• Съвместим с: 32PFL7605, 32PFL7655, 32PFL7665, 

32PFL7675, 32PFL7685, 32PFL7695, 32PFL8605, 
37PFL7605, 37PFL7675, 37PFL8605, 40PFL7605, 
40PFL8605, 42PFL7655, 42PFL7665, 42PFL7675, 
42PFL7685, 42PFL7695, 42PFL8605, 46PFL7605, 
46PFL7655, 46PFL7665, 46PFL7695, 46PFL8605, 
46PFL8685, 52PFL8605

Изисквания към компютъра за Wi-Fi 
MediaConn
• Препоръчителни изисквания: 1 GB RAM, 200 MB 
свободно пространство на твърдия диск, Intel® 
Core™ 2 Duo 2,1 GHz, широколентова 
интернет връзка, Wi-Fi 802.11n LAN, Windows 
Vista / Windows 7, Windows XP, безжичен 
маршрутизатор Wi-Fi 802.11n и компютър, WPA 
защита на безжичната връзка, WPS (Защитена 
настройка на Wi-Fi) с едно докосване

• Минимални изисквания: 200 MB свободно 
пространство на твърдия диск, 512 MB RAM, 
Intel® Core™ 2 Duo 1,8 GHz, широколентова 
интернет връзка, Wi-Fi 802.11g LAN, Windows 7 
(1 GB RAM), Windows Vista (1 GB RAM), 
Windows XP, безжичен маршрутизатор Wi-Fi 
802.11g и компютър

• Не поддържана операционна система: Linux, 
Mac, Mac OS X

•
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* Net TV: Посетете www.philips.com/smarttv, за да откриете 
услугите, предлагани във вашата страна.

* Въведени са законови забрани за износ на съдържание, 
защитено с технологиите за Управление на правата върху 
електронно съдържание (DRM). Защитата на съдържанието на 
повечето филми на DVD или Blu-ray дискове, както и на някои 
източници в интернет, може да ограничи гледането на даден 
филм на телевизора, когато се възпроизвежда на компютъра.

* Wi-Fi Media connect: Възможно е бързодействието на 
компютъра и честотната лента на безжичната мрежа да окажат 
влияние при възпроизвеждането на видео. За информация 
относно минималните и препоръчителните изисквания към 
системата, посетете www.philips.com/wifimediaconnect. 
Съдържанието се показва с леко закъснение от няколко 
секунди. Може да има леко разминаване между картина и звук.

* Съвместим само с телевизорите на Philips с типови номера, 
посочени в спецификациите.

* Изисква персонален компютър (преносим или настолен, вижте 
минималните изисквания към компютъра), безжичен 
маршрутизатор и широколентова интернет връзка.

http://www.philips.com

