
 

 

Philips
Wi-Fi-/USB-adapter

för Philips TV-apparater

PTA01
Njut av trådlös Smart TV

Upplev medieinnehåll på stor skärm
Ta del av trådlös Smart TV på din Philips-TV med den här trådlösa USB-adaptern. Upplev 
ett stort utbud av onlineinnehåll på stor skärm.

Optimal trådlös anslutning för din TV
• Snabb anslutning med trådlös 802.11N-adapter
• En säker trådlös anslutning med WPA2-kryptering
• trådlös plug and play-installation med WPS

Njut av trådlös Smart TV
• Mängder med onlineappar, hyrvideor och TV-repriser
• Ta del av foton, musik och film på TV:n
• Styr TV:n trådlöst med din smarta enhet eller tangentbordet



 802.11n-adapter
Snabb anslutning med trådlös 802.11n-adapter Upp 
till 5 gånger så snabb som traditionell Wi-Fi 802.11g. 
Baserat på specifikationerna för Wi-Fi 802.11n.

WPA2-kryptering
WPA2-kryptering för en privat och säker anslutning

WPS-Wi-Fi-anslutning
WPS-Wi-Fi-anslutning för Plug and play-installation 
på TV:n

Onlineappar
Hyr filmer direkt hemma på TV:n från videobutiker 
online, titta på repriser på dina favoritkanaler på 
TV:n och upplev ett rikt utbud av onlineappar med 
Smart TV. Du kan också bläddra i det öppna internet.

SimplyShare
Dela foton, musik och filmer från din smartphone, 
surfplatta eller dator och ta del av dem på stor 
skärm.

Ha kontroll
Styr TV:n så enkelt och bekvämt som möjligt. Anslut 
bara ett trådlöst tangentbord eller använd din 
smartphone eller surfplatta för att styra din Smart 
TV trådlöst.
PTA01/00

Funktioner

* Net TV: Gå till www.philips.com/smarttv och upptäck vilka tjänster 
som erbjuds i ditt land.
• Kompatibel med: 32PFL7605, 32PFL7655, •
Mått
• Produktvikt: 0,02 kg
• Vikt inkl. förpackning: 0,11 kg
• Produktmått (B x D x H): 29 x 82 x 14 mm
• Lådans mått (B x H x D): 135 x 20 x 210 mm

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Snabbstartguide, 

Silikonfot

Relaterade produkter

32PFL7665, 32PFL7675, 32PFL7685, 32PFL7695, 
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 (Lat.am), _PFL6xx6 (Lat.am), 
_PFL7xx6 (Lat.am), _PFL8xx6 (Lat.am), _PFL7xx6 
(Asien), _PFL35x7 (Eu), _PFL4xx7 (Eu)
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