
 

 

Philips
Ασύρματος 
προσαρμογέας USB για 
τηλεοράσεις Philips*

PTA01
Αναβαθμίστε την τηλεόραση Philips* σε ασύρματο δίκτυο
για όλα τα περιεχόμενα του Διαδικτύου και του υπολογιστή σας

Ασύρματος προσαρμογέας USB για τις υπηρεσίες Net TV. Απολαύστε ταινίες και δημοφιλείς 
διαδικτυακές υπηρεσίες. Περιλαμβάνει δωρεάν το λογισμικό Wi-Fi MediaConnect για την 
ασύρματη προβολή περιεχομένων υπολογιστή στην τηλεόρασή σας.

Ευρύ φάσμα ασύρματης συνδεσιμότητας στην τηλεόρασή σας
• Γρήγορη σύνδεση με τον ασύρματο προσαρμογέα 802.11n
• Ασύρματος προσαρμογέας USB για σύνδεση σε τηλεόραση
• Ασφαλής ασύρματη σύνδεση με κρυπτογράφηση WPA2
• Ασύρματη εγκατάσταση plug and play με WPS

Net TV*: Διαδικτυακή ψυχαγωγία, ασύρματα στην τηλεόρασή σας
• Τηλεοπτικά προγράμματα που ζητάτε από τα αγαπημένα σας εθνικά τηλεοπτικά κανάλια*
• Κορυφαίες ταινίες απευθείας στην τηλεόρασή σας από ηλεκτρονικά βιντεοκλάμπ

Wi-Fi MediaConnect*: Προβολή οθόνης υπολογιστή στην τηλεόραση
• Μοιραστείτε βίντεο και φωτογραφίες από τον υπολογιστή σας στην τηλεόραση
• Δυνατότητα αναπαραγωγής όλων των αρχείων υπολογιστή* στην τηλεόραση χωρίς 
περιορισμούς



 Προσαρμογέας 802.11n
Γρήγορη σύνδεση με τον ασύρματο προσαρμογέα 
802.11n. Έως και 5 φορές μεγαλύτερη ταχύτητα σε 
σύγκριση με το συμβατικό Wi-Fi 802.11g. Βάσει 
των προδιαγραφών του Wi-Fi 802.11n.

Ασύρματος προσαρμογέας USB για 
τηλεόραση
Ασύρματος προσαρμογέας USB για τηλεοράσεις 
Philips*. Τοποθετήστε τον στην τηλεόραση και θα 
πραγματοποιήσει μια ασύρματη σύνδεση plug and 
play της τηλεόρασης μέσω του δρομολογητή στον 
υπολογιστή ή/και στο Διαδίκτυο.

Wi-Fi MediaConnect

Μοιραστείτε τα βίντεο και τις φωτογραφίες σας 
από το φορητό υπολογιστή στην τηλεόραση* 
ασύρματα. Μόλις εγκατασταθεί στο φορητό σας 
υπολογιστή, η λειτουργία είναι εξαιρετικά εύκολη. 
Με ένα κλικ του ποντικιού μοιράζεστε ολόκληρη 
την οθόνη του φορητού υπολογιστή με την 
τηλεόραση. Χρησιμοποιήστε το γνώριμο media 
player στο φορητό σας υπολογιστή ή περιηγηθείτε 
σε ιστοσελίδες μέσω του αγαπημένου σας 
προγράμματος περιήγησης στο web. Δεν 
χρειάζεται πλέον να ανησυχείτε για τύπους 
αρχείων. Εάν ο υπολογιστής σας μπορεί να το 
αναπαράγει, η τηλεόραση θα το προβάλει*. Για τη 

δική σας ψυχαγωγία και την απίστευτη χαρά του 
να μοιράζεστε με άλλους.

Αναπαράγετε όλα τα αρχεία 
υπολογιστή στην τηλεόραση
Το Wi-Fi Mediaconnect προβάλλει την οθόνη του 
υπολογιστή στην τηλεόραση μέσω σύνδεσης 
WiFi. Τέλος στις ανησυχίες για τους περιορισμούς 
τύπων αρχείων. Εάν ο υπολογιστής σας μπορεί να 
το αναπαράγει, η τηλεόραση θα το προβάλει*.

Net TV

Απολαύστε μια πλούσια ποικιλία ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών με το Net TV*. Απολαύστε ταινίες, 
φωτογραφίες, ηλεκτρονική ψυχαγωγία και άλλο 
ηλεκτρονικό περιεχόμενο απευθείας στην 
τηλεόρασή σας όποτε θέλετε. Απλά συνδέστε 
απευθείας την τηλεόρασή σας στο δίκτυο του 
σπιτιού σας μέσω ασύρματης σύνδεσης που 
παρέχεται από τον προσαρμογέα USB και 
πραγματοποιήστε πλοήγηση και επιλογή αυτού 
που θέλετε να δείτε στην τηλεόραση μέσω του 
τηλεχειριστηρίου. Το μενού Net TV της Philips σάς 
επιτρέπει την πρόσβαση σε δημοφιλείς υπηρεσίες 
του Net TV προσαρμοσμένες στην τηλεόρασή 
σας. Επιπλέον, με το δίκτυο PC με πιστοποίηση 
DLNA μπορείτε να δείτε βίντεο ή να έχετε 
πρόσβαση σε φωτογραφίες που βρίσκονται 
αποθηκευμένες στον υπολογιστή σας 
χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της 
τηλεόρασης.
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Προδιαγραφές
Ευκολία
• Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματη εγκατάσταση, 

Plug & Play

Συνδεσιμότητα
• Σύνδεση σε δίκτυο PC: Πιστοποίηση DLNA 1.5
• Ασύρματο LAN: Προδιαγραφές Wi-Fi802.11b/g 

n, WPS (Προστατευμένη εγκατάσταση Wi-Fi)
• Υποστήριξη ασφάλειας WLAN: WPA, WPA2
• Wi-Fi MediaConnect: Εφαρμογή PC Philips, 

(Απαιτείται εγκατάσταση λογισμικού), 
υποστηρίζει κάθε μέσο κεντρικού υπολογιστή*, 
ροή εξόδου:, ανάλυση έως και 1280x720, ρυθμός 
καρέ έως και 30fps, Στερεοφωνικός ήχος

Διαστάσεις
• Βάρος με την συσκευασία: 0,02 κ.
• Βάρος προϊόντος: 0,11 κ.
• Διαστάσεις κουτιού (Π x Υ x Β): 

135 x 20 x 210 χιλ.
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

29 x 14 x 82 χιλ.

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Οδηγός 
γρήγορης έναρξης, Φυλλάδιο εγγύησης, Wi-Fi 
MediaConnect CD, Καλώδιο επέκτασης USB

Σχετικά προϊόντα
• Συμβατότητα με: 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

Απαιτήσεις PC Wi-Fi MediaConn
• Συνιστώμενες απαιτήσεις: 1GB RAM, Ελεύθερος 
χώρος σκληρού δίσκου 200MB, Intel® Core™ 2 
Duo 2.1 GHz, Ευρυζωνική σύνδεση στο Internet, 
Wi-Fi 802,11n LAN, Windows Vista / Windows 7, 
Windows XP, Wi-Fi 802,11n ρούτερ & PC, 
Ασύρματη ασφάλεια WPA, Ασύρματη 
εγκατάσταση με ένα πάτημα WPS

• Ελάχιστες απαιτήσεις: Ελεύθερος χώρος 
σκληρού δίσκου 200MB, 512MB RAM, Intel® 
Core™ 2 Duo 1.8 GHz, Ευρυζωνική σύνδεση 
στο Internet, Wi-Fi 802,11g LAN, Windows 7 (1 
GB RAM), Windows Vista (1 GB RAM), Windows 
XP, Wi-Fi 802,11g ρούτερ & PC

• Μη υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα: 
Linux, Mac, Mac OS X

•

* Net TV: Επισκεφθείτε το www.philips.com/smarttv για να 
ανακαλύψετε τις υπηρεσίες που παρέχονται στη χώρα σας.

* Απαγορεύεται νομικά η εξαγωγή του περιεχομένου που 
προστατεύεται από τη διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM). 
Η προστασία περιεχομένου στις περισσότερες ταινίες δίσκων 
DVD ή Blu-ray, καθώς και ορισμένες διαδικτυακές πηγές 
ενδέχεται να περιορίζουν την παρακολούθηση ταινιών στην 
τηλεόραση, κατά την αναπαραγωγή στον υπολογιστή.

* Wi-Fi Media connect: Η αναπαραγωγή βίντεο μπορεί να 
επηρεαστεί από την ταχύτητα του υπολογιστή σας και το εύρος 
ζώνης του Wi-Fi. Για τις ελάχιστες και συνιστώμενες απαιτήσεις 
συστήματος, ανατρέξτε στο www.philips.com/wifimediaconnect. 
Εμφανίζει περιεχόμενα με καθυστέρηση μερικών δευτερολέπτων. 
Ενδέχεται να σημειωθούν μικρές διαφορές στην εικόνα και τον 
ήχο.

* Συμβατότητα μόνο με τους αριθμούς μοντέλου τηλεοράσεων 
Philips που αναγράφονται στις προδιαγραφές.

* Απαιτείται υπολογιστής (φορητός ή επιτραπέζιος, βλ. ελάχιστες 
απαιτήσεις υπολογιστή), ασύρματος δρομολογητής και 
ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο.
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