
 

 

Philips
Bezdrôtový USB adaptér 
pre televízory Philips*

PTA01
Inovujte svoj televízor* Philips na bezdrôtový
pre všetok obsah online a v počítači
Bezdrôtový adaptér USB na využívanie služieb NetTV. Vychutnávajte si online filmy a 
obľúbené online služby. Obsahuje bezplatný softvér Wi-Fi MediaConnect na bezdrôtové 
zobrazovanie obsahu PC na obrazovke televízora.

Širokopásmové bezdrôtové pripojenie vo vašom TV
• Rýchle pripojenie s bezdrôtovým adaptérom 802.11n
• Bezdrôtový USB adaptér na pripojenie k TV
• Bezpečné bezdrôtové pripojenie so šifrovaním WPA2
• Bezdrôtová „Plug and Play“ inštalácia s protokolom WPS

Net TV*: Online bezdrôtová zábava vo vašom TV
• TV seriály na požiadanie z obľúbených domácich TV kanálov*
• Prémiové filmy priamo vo vašom televízore z online video obchodov

Wi-Fi MediaConnect*: Zobrazte obsah z počítača na obrazovke TV
• Zdieľajte videá a fotografie z počítača na obrazovke TV
• Neobmedzené prehrávanie všetkých počítačových súborov* na na obrazovke televízora



 Adaptér 802.11n
Rýchle pripojenie s bezdrôtovým adaptérom 
802.11n. Až 5-násobne rýchlejšie ako konvenčné 
pripojenie Wi-Fi 802.11g. Podľa technických 
špecifikácií štandardu Wi-Fi 802.11n.

Bezdrôtový USB adaptér pre TV
Bezdrôtový USB adaptér pre televízor Philips*. Po 
pripojení k TV vytvorí bezdrôtové „Plug and Play“ 
pripojenie televízora cez smerovač k počítaču alebo 
Internetu.

Wi-Fi MediaConnect

Zdieľajte bezdrôtovo videá a fotografie z 
prenosného počítača na obrazovke televízora*. Po 
inštalácii do prenosného počítača je ovládanie veľmi 
jednoduché. Jedným kliknutím myši môžete zdieľať 
obsah celej obrazovky prenosného počítača priamo 
v televízore. Použite dobre známy multimediálny 
prehrávač v prenosnom počítači alebo surfujte po 
webových stránkach cez obľúbený prehliadač. Už 
žiadne starosti s typmi súborov: ak ich dokáže 
prehrať váš počítač, váš televízor ich zobrazí tiež*. 

Pre vaše vlastné potešenie aj skvelú zábavu, o ktorú 
sa chcete podeliť s ostatnými.

Prehrávajte všetky počítačové súbory na 
obrazovke televízora
Wi-Fi MediaConnect premieta obrazovku počítača 
na televízore cez pripojenie WiFi. Už sa nemusíte 
trápiť s obmedzeniami podľa typov súborov – ak ich 
dokáže prehrať váš počítač, váš televízor ich zobrazí 
tiež*.

Služba Net TV

Zažite bohatý výber online služieb so službou Net 
TV*. Vychutnajte si filmy, obrázky, zábavu s využitím 
informačných technológií a iný online obsah priamo 
v TV, a to všade, kde budete chcieť. Jednoducho 
pripojte svoj TV priamo k domácej sieti 
prostredníctvom bezdrôtového pripojenia cez 
adaptér USB a pomocou diaľkového ovládania 
televízora získate priamy prístup k želanému obsahu, 
ktorý chcete sledovať. Ponuka Philips Net TV vám 
poskytuje prístup k populárnym službám Net TV, 
ktoré sú prispôsobené obrazovke vášho televízora. 
Okrem toho môžete pomocou počítačovej siete s 
certifikáciou DLNA a diaľkového ovládania 
televízora sledovať videá alebo prezerať obrázky 
uložené v počítači.
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Technické údaje
Vybavenie a vlastnosti
• Jednoduchá inštalácia: Automatická inštalácia, Plug 

& Play

Pripojiteľnosť
• Pripojenie do siete PC: S certifikátom DLNA 1.5
• Bezdrôtové LAN: Špecifikácia Wi-Fi802.11b/g n, 

WPS (Chránené nastavenie Wi-Fi)
• Bezpečnostná podpora WLAN: WPA, WPA2
• Wi-Fi MediaConnect: Aplikácia na PC Philips, 

(potrebná inštalácia softvéru), podporuje všetky 
médiá hostiteľského počítača*, výstup prúdového 
prenosu:, rozlíšenie až do 1280 x 720, snímková 
rýchlosť až 30 sn./s, Stereofónny zvuk

Rozmery
• Váha vrátane balenia: 0,02 kg
• Hmotnosť produktu: 0,11 kg
• Rozmery krabice (Š x V x H): 135 x 20 x 210 mm
• Rozmery produktu (Š x V x H): 29 x 14 x 82 mm

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Stručná príručka 

spustenia, Záručný list, Wi-Fi MediaConnect CD, 
Predlžovací kábel USB

Príbuzné výrobky
• Kompatibilné s: 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

Požiadavky na PC pre Wi-Fi MediaConn
• Odporúčané požiadavky: 1 GB pamäte RAM, 

200 MB voľného miesta na pevnom disku, Intel® 
Core™ 2 Duo 2,1 GHz, Širokopásmové pripojenie 
na Internet, Wi-Fi 802.11n LAN, Windows Vista/
Windows 7, Windows XP, Smerovač Wi-Fi 
802.11n a PC, Zabezpečenie bezdrôtovej siete 
WPA, Jednodotykové nastavenie bezdrôtovej siete 
WPS

• Minimálne požiadavky: 200 MB voľného miesta na 
pevnom disku, 512 MB pamäte RAM, Intel® 
Core™ 2 Duo 1,8 GHz, Širokopásmové pripojenie 
na Internet, Wi-Fi 802.11g LAN, Windows 7 (1 GB 
RAM), Windows Vista (1 GB RAM), Windows XP, 
Smerovač Wi-Fi 802.11g a PC

• Nepodporovaný operačný systém: Linux, Mac, Mac 
OS X

•

* Net TV: Navštívte www.philips.com/tv a zistite ponuku služieb vo 
vašej krajine.

* Obsah chránený technológiou Digital Rights Management (DRM) nie 
je z právneho hľadiska dovolené exportovať. Ochrana obsahu vo 
väčšine filmov na diskoch DVD alebo Blu-ray, ako aj niektorých 
internetových zdrojoch, môže obmedzovať sledovanie filmu na 
obrazovke televízora pri prehrávaní v počítači.

* Wi-Fi Media Connect: Prehrávanie videa môže byť ovplyvnené 
rýchlosťou vášho počítača a šírkou pásma siete Wi-Fi. Minimálne a 
odporúčané systémové požiadavky nájdete na stránke 
www.philips.com/wifimediaconnect. Zobrazí obsah s oneskorením 
niekoľkých sekúnd. Môže dochádzať k malým rozdielom medzi 
obrazom a zvukom.

* Kompatibilné len s typovými číslami televízorov Philips podľa údajov 
v technických špecifikáciách.

* Vyžaduje počítač (prenosný alebo stolový, pozrite si minimálne 
požiadavky na počítač), bezdrôtový smerovač a širokopásmové 
pripojenie na Internet.
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