
 

 

Philips
Vezeték nélküli USB 
adapter Philips TV-khez*

PTA01
Egészítse ki Philips TV*-jét a vezeték nélküli technológiával
az online és számítógépes tartalomhoz
Vezeték nélküli USB adapter a NetTV szolgáltatásokhoz. Online filmnézés és más 
népszerű online szolgáltatások. Ingyenes Wi-Fi MediaConnect szoftver a számítógépes 
tartalmak vezeték nélküli megtekintéséhez.

Szélessávú vezeték nélküli kapcsolat TV-készülékén
• Gyors csatlakozás 802.11n vezeték nélküli adapterrel
• TV-készülékhez csatlakoztatható vezeték nélküli USB adapter
• Biztonságos vezeték nélküli kapcsolat WPA2 titkosítással
• „Plug and play” vezeték nélküli telepítés WPS-sel

Net TV*: Vezeték nélküli online szórakozás TV-készülékén
• Igény szerint nézheti a kedvenc hazai TV-csatornákon sugárzott műsorokat*
• Nézzen kiváló filmeket a TV-jén közvetlenül az online videoáruházakból

Wi-Fi MediaConnect*: Számítógép-képernyő a TV-n
• Tegye hozzáférhetővé számítógépén tárolt videóit és fényképeit TV-készülékén
• Az összes számítógépes fájl* lejátszható a TV-n, korlátozásnélkül



 802.11n adapter
Gyors csatlakozás 802.11n vezeték nélküli 
adapterrel. A hagyományos Wi-Fi 802.11g-hez 
képest akár ötször gyorsabb. A Wi-Fi 802.11n 
műszaki adatai alapján.

Vezeték nélküli USB adapter TV-
készülékhez
Vezeték nélküli USB adapter Philips TV-
készülékhez*. A TV-be helyezve a routeren keresztül 
a TV „Plug and play” vezeték nélküli kapcsolattal 
csatlakozhat a számítógéphez és/vagy az Internethez.

Wi-Fi MediaConnect

Ossza meg laptopján tárolt videóit és fényképeit TV-
készülékén* vezeték nélkül. Miután telepíti a 
laptopra, a használata nagyon egyszerű. Egyetlen 
kattintással megoszthatja a laptop képernyőjén 
megjelenő tartalmat a TV-vel. Használhatja a laptop 
szokásos médialejátszó programját, vagy böngészhet 
az Interneten kedvenc webböngészőjével. Nem kell 
többé aggódnia a fájltípusok miatt: amit számítógépe 
lejátszik, az a TV-n is megjelenik*. Társaságban és 
egyedül is kiváló szórakozás!

Játssza le az összes számítógépes fájlt 
TV-készülékén
A Wi-Fi MediaConnect Wi-Fi csatlakozáson 
keresztül megjeleníti a számítógép képernyőjén 
látható tartalmat a TV-készüléken. Nem kell többé 
aggódnia a fájltípusok miatt: amit számítógépe 
lejátszik, az a TV-n is megjelenik*.

Net TV

A Net TV* online szolgáltatások széles választékával 
kényezteti Önt. A filmeket, képeket, szórakoztató 
műsorokat és egyéb online tartalmakat közvetlenül 
TV-készülékén tekintheti meg, amikor csak kedve 
tartja. Mindössze csatlakoztassa a TV-t közvetlenül 
otthoni hálózatához az USB adapter nyújtotta 
vezeték nélküli kapcsolattal, majd a TV 
távvezérlőjével navigálva válassza ki, mit szeretne 
megnézni. A Philips Net TV menün keresztül 
elérhetők a TV-képernyőhöz illeszkedő népszerű 
Net TV szolgáltatások. Mi több, a DLNA-
tanúsítvánnyal rendelkező PC-hálózat segítségével 
megtekintheti a számítógépén tárolt 
videofelvételeket és képeket a TV távvezérlőjének 
használatával.
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Műszaki adatok
Kényelem
• Könnyen telepíthető: Automatikus telepítés, Plug & 

Play

Csatlakoztathatóság
• PC hálózati kapcsolat: DLNA 1.5 tanúsítvány
• Vezeték nélküli LAN: Wi-Fi802.11b/g n műszaki 

adatok, WPS (Wi-Fi Protected Setup)
• WLAN biztonsági támogatás: WPA, WPA2
• Wi-Fi MediaConnect: Philips számítógépes 

alkalmazás, (szoftvertelepítés szükséges), a 
gazdaszámítógép összes médiatartalmát 
támogatja*, kimeneti adatfolyam:, max. 1280x720 
felbontás, max. 30 képkocka másodpercenként, 
Sztereó hang

Méretek
• Tömeg csomagolással együtt: 0,02 kg
• Termék tömege: 0,11 kg
• Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 

135 x 20 x 210 mm
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 29 x 14 x 82 mm

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Rövid üzembe helyezési 

útmutató, Garancialevél, Wi-Fi MediaConnect CD, 
USB hosszabbítókábel

Kapcsolódó termékek
• Kompatibilitás:: 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

Wi-Fi MediaConn PC-követelmények
• Ajánlott rendszerkövetelmények: 1 GB RAM, 200 

MB szabad merevlemez-terület, 2,1 GHz-es Intel® 
Core™ 2 Duo, Szélessávú Internet-hozzáférés, 
Wi-Fi 802.11n LAN, Windows Vista/Windows 7, 
Windows XP, Wi-Fi 802.11n router és számítógép, 
WPA vezeték nélküli biztonság, WPS vezeték 
nélküli beállítás egy gombnyomásra

• Minimális követelmények: 200 MB szabad 
merevlemez-terület, 512 MB RAM, 1,8 GHz-es 
Intel® Core™ 2 Duo, Szélessávú Internet-
hozzáférés, Wi-Fi 802.11g LAN, Windows 7 (1 GB 
RAM), Windows Vista (1 GB RAM), Windows XP, 
Wi-Fi 802.11g router és számítógép

• Nem támogatott operációs rendszer: Linux, Mac, 
Mac OS X

•

* Net TV: a www.philips.com/smarttv oldalon megismerheti az adott 
országban nyújtott szolgáltatásokat.

* A digitális jogkezelés (DRM) által védett tartalmak exportálását 
törvény tiltja. A legtöbb DVD vagy Blu-ray film, továbbá egyes 
internetes források tartalomvédelme miatt ezek TV-készüléken vagy 
számítógépen történő lejátszása korlátozott lehet.

* Wi-Fi médiacsatlakozás: A videolejátszást befolyásolhatja a 
számítógép sebessége és a Wi-Fi sávszélesség. A minimális és ajánlott 
rendszerkövetelmények érdekében tekintse meg a 
www.philips.com/wifimediaconnect weboldalt. A tartalom néhány 
másodperces késéssel jelenik meg. A kép és a hang kisebb eltérései 
előfordulhatnak.

* Csak a műszaki adatok közt felsorolt típusjelű Philips TV-kkel 
kompatibilis.

* Számítógép (laptop vagy asztali gép, lásd a minimális számítógépes 
követelményeket), vezeték nélküli router és szélessávú 
internetkapcsolat szükséges.
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