
 

 

Philips
Wi-Fi USB адаптер

• за телевизори Philips

PTA128
Наслаждавайте се безжично на Smart TV

Забавлявайте се с мултимедийно съдържание на голям екран

С безжичния USB адаптер можете да се забавлявате безжично със Smart TV на 
вашия телевизор Philips. Наслаждавайте се на богатата селекция от онлайн 
съдържание на голям екран.

Оптимално безжично свързване на вашия телевизор
• Бърза връзка с безжичен адаптер 802.11n
• Защитена безжична връзка с WPA2 шифроване
• Plug & Play инсталиране на безжична връзка с WPS защита
• Безжична връзка с широк обхват с 2 вградени антени

Наслаждавайте се безжично на Smart TV
• Забавлявайте се със снимки, музика и филми на екрана на телевизора
• Управлявайте телевизора безжично с вашето смарт устройство или клавиатура



 Адаптер 802.11n
Бърза връзка с безжичен адаптер 802.11n, до 5 
пъти по-бърза от стандартната Wi-Fi 802.11g. На 
основата на спецификациите WiFi 802.11n.

WPA2 шифроване
WPA2 шифроване за защитена и безопасна 
връзка

Wi-Fi връзка с WPS защита
Безжична връзка с WPS защита, с Plug & Play 
инсталиране на вашия телевизор

Wi-Fi USB адаптер
Възползвайте се от богата гама от онлайн услуги с 
Philips x2 Wi-Fi USB адаптера за Smart TV. Просто 
поставете адаптера в USB конектора отстрани на 
телевизора и го свържете директно с домашната 
си мрежа. Насладете се на по-добро безжично 
покритие у дома с двете вградени антени.

SimplyShare
Споделяйте снимки, музика и филми от вашия 
телефон, таблет или компютър и се забавлявайте 
с тях на голям екран.

Дръжте нещата под контрол
Управлявайте телевизора по най-лесния и удобен 
начин. Просто свържете безжична клавиатура или 
използвайте смартфон или таблет, за да 
управлявате безжично вашия смарт телевизор.
PTA128/00

Акценти
135 x 210 x 20 мм • Съвместим с: _PFL32x8 (Eu)
•

Размери
• Тегло на изделието: 0,02 кг
• Тегло вкл. опаковката: 0,11 кг
• Размери на изделието (ШxДxВ): 29 x 82 x 14 мм
• Габарити на кутията (Ш x В x Д): 

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Ръководство за бърз 
старт, Удължителен USB кабел
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