Philips
Adaptador USB Wi-Fi

para televisores Philips
PTA01

Desfrute da Smart TV sem fios
Assista a conteúdo multimédia no grande ecrã
Com este adaptador USB sem fios, pode desfrutar da Smart TV no seu televisor Philips
através de uma ligação sem fios. Assista a uma vasta selecção de conteúdos online no
grande ecrã.
Óptima conectividade sem fios no seu televisor
• Ligação rápida com adaptador sem fios 802.11N
• Uma ligação sem fios segura com encriptação WPA2
• Instalação Plug and Play sem fios com WPS
Desfrute da Smart TV sem fios
• Uma grande variedade de aplicações online, vídeos para alugar e Catch-up TV
• Desfrute de fotografias, música e filmes no seu televisor
• Controle o televisor sem fios com o seu dispositivo inteligente ou teclado
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Adaptador USB Wi-Fi
para televisores Philips

Especificações

Destaques

Dimensões
•
•
•
•

32PFL7665, 32PFL7675, 32PFL7685, 32PFL7695,
32PFL8605, 37PFL7605, 37PFL7675, 37PFL8605,
40PFL7605, 40PFL8605, 42PFL7655, 42PFL7665,
42PFL7675, 42PFL7685, 42PFL7695, 42PFL8605,
46PFL7605, 46PFL7655, 46PFL7665, 46PFL7695,
46PFL8605, 46PFL8685, 52PFL8605, _PFL58x6
(UE), _PFL6xx6 (UE), _PFL74x6 (UE), _PFL7606
(UE), _PFL7656 (UE), _PFL7676 (UE), _PFL7696
(UE), _PFL58x6 (Am.Lat.), _PFL6xx6 (Am. Lat.),
_PFL7xx6 (Am. Lat.), _PFL8xx6 (Am. Lat.),
_PFL7xx6 (Ásia), _PFL35x7 (UE), _PFL4xx7 (UE)

Peso do produto: 0,02 kg
Peso incl. embalagem: 0,11 kg
Dimensões do produto (LxPxA): 29 x 82 x 14 mm
Dimensões da caixa (L x A x P):
135 x 20 x 210 mm

Acessórios

• Acessórios incluídos: Manual de início rápido,
Extensão USB

Produtos Relacionados

•

• Compatível com: 32PFL7605, 32PFL7655,

Adaptador 802.11n

Ligação rápida com adaptador sem fios 802.11n. Até
5 vezes mais rápida que uma ligação convencional
Wi-Fi 802.11g. Com base nas especificações Wi-Fi
802.11n.

Encriptação WPA2

Encriptação WPA2 para privacidade e uma ligação
segura

Ligação Wi-Fi WPS

Ligação Wi-Fi WPS para instalação Plug and Play no
seu televisor

Aplicações online

Alugue filmes directamente no seu televisor de lojas
de vídeo online, assista a Catch-up TV dos seus
canais favoritos e desfrute de uma vasta selecção de
aplicações online com a Smart TV. Também pode
navegar na Internet.

SimplyShare

Partilhe fotografias, música e filmes do seu
smartphone, tablet ou computador e desfrute destes
no ecrã grande.

Mantenha o controlo

Controle o seu televisor da forma mais simples e
cómoda. Basta ligar um teclado sem fios ou utilizar o
seu smartphone ou tablet para controlar a sua Smart
TV através de uma ligação sem fios.
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* Net TV: Visite www.philips.com/smarttv para descobrir os serviços
disponibilizados no seu país.

