
 

 

Philips
Wi-Fi USB-adapter

til Philips TV

PTA01
Nyd Smart TV trådløst

Oplev medieindhold på den store skærm
Med denne trådløse USB-adapter kan du nyde Smart TV trådløst på dit Philips-TV. Oplev 
et stort udvalg af onlineindhold på den store skærm.

Optimal trådløs tilslutning til dit TV
• Hurtig forbindelse med trådløs 802.11n-adapter
• En sikker trådløs forbindelse med WPA2-kryptering
• Plug and play trådløs installation med WPS

Nyd Smart TV trådløst
• En rigdom af onlineprogrammer, lejevideoer og TV-arkiver
• Nyd fotos, musik og film på dit TV
• Betjen dit TV trådløst med din smart-enhed eller tastatur



 802.11n-adapter
Hurtig forbindelse med trådløs 802.11n-adapter. Op 
til 5 gange hurtigere end almindelig Wi-Fi 802.11g. 
Baseret på Wi-Fi 802.11n-specifikationerne.

WPA2-kryptering
WPA2-kryptering for privatliv og en sikker 
forbindelse

WPS Wi-Fi-forbindelse
WPS Wi-Fi-forbindelse til Plug and Play-installation 
på dit TV

Online-apps
Med Smart TV kan du leje film direkte fra dit TV fra 
online videobutikker, se tidligere sendte udsendelser 
fra dine yndlingskanaler og drage fordel af en 
mængde online-programmer eller surfe på 
internettet.

SimplyShare
Del fotos, musik og film fra din smartphone, tablet 
eller computer, og nyd dem på den store skærm.

Bevar kontrollen
Betjen dit TV på den nemmeste og mest bekvemme 
måde. Du skal blot tilslutte et trådløst tastatur eller 
bruge din smartphone eller tablet for at betjene dit 
Smart TV trådløst.
PTA01/00

Vigtigste nyheder

* Net TV: Besøg www.philips.com/smarttv for at finde ud, hvilke 
tjenester der udbydes i dit land.
32PFL7665, 32PFL7675, 32PFL7685, 32PFL7695, •
Mål
• Produktvægt: 0,02 kg
• Vægt inkl. emballage: 0,11 kg
• Produktmål (B × D × H): 29 x 82 x 14 mm
• Mål på kasse (B x H x D): 135 x 20 x 210 mm

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Lynhåndbog, Silikonefod

Relaterede produkter
• Kompatibel med: 32PFL7605, 32PFL7655, 

32PFL8605, 37PFL7605, 37PFL7675, 37PFL8605, 
40PFL7605, 40PFL8605, 42PFL7655, 42PFL7665, 
42PFL7675, 42PFL7685, 42PFL7695, 42PFL8605, 
46PFL7605, 46PFL7655, 46PFL7665, 46PFL7695, 
46PFL8605, 46PFL8685, 52PFL8605, _PFL58x6 
(Eu), _PFL6xx6 (Eu), _PFL74x6 (Eu), _PFL7606 
(Eu), _PFL7656 (Eu), _PFL7676 (Eu), _PFL7696 
(Eu), _PFL58x6 (Latinamerika), _PFL6xx6 
(Latinamerika), _PFL7xx6 (Latinamerika), 
_PFL8xx6 (Latinamerika), _PFL7xx6 (Asien), 
_PFL35x7 (Eu), _PFL4xx7 (Eu)
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