
 

 

Philips
Wi-Fi USB adaptér

• pro televizory Philips

PTA128
Užijte si bezdrátově technologii Smart TV

Vychutnejte si multimédia na velké obrazovce
Díky bezdrátovému adaptéru USB si můžete ve vašem televizoru Philips užít bezdrátově 
technologii Smart TV. Zažijte bohatý výběr online obsahu na velké obrazovce.

Optimální bezdrátové připojení prostřednictvím vašeho televizoru
• Rychlé připojení bezdrátovým adaptérem 802.11n
• Bezpečné bezdrátové připojení se šifrováním WPA2
• Bezdrátová instalace plug and play pomocí šifrování WPS
• Širokopásmové bezdrátové připojení s 2 anténami

Užijte si bezdrátově technologii Smart TV
• Vychutnejte si fotky, hudbu a filmy na televizoru
• Ovládejte bezdrátově televizor pomocí smartphonu nebo klávesnice



 Adaptér 802.11n
Rychlé připojení bezdrátovým adaptérem 802.11n 
Až pětkrát rychlejší než běžný adaptér Wi-Fi 
802.11g. Založeno na technických údajích protokolu 
Wi-Fi 802.11n.

Šifrování WPA2
Šifrování WPA2 pro soukromí a bezpečné připojení

Připojení Wi-Fi s protokolem WPS
Připojení Wi-Fi s protokolem WPS pro instalaci plug 
and play v televizoru

Wi-Fi USB adaptér
Zažijte bohatý výběr online služeb díky adaptéru 
Philips x2 Wi-Fi USB pro funkci Smart TV. Jednoduše 
zapojte adaptér do konektoru USB na straně 
televizoru a připojte televizor přímo do domácí sítě. 
Užívejte si doma širší bezdrátové pokrytí 
s 2 integrovanými anténami.

SimplyShare
Sdílejte fotky, hudbu a filmy z chytrého telefonu, 
tabletu nebo počítače a vychutnejte si je na velké 
obrazovce.

Zachovejte si přehled
Ovládejte svůj televizor co nejsnadněji a 
nejpohodlněji. Chcete-li bezdrátově ovládat aplikaci 
Smart TV, stačí připojit bezdrátovou klávesnici nebo 
použít smartphone či tablet.
PTA128/00

Přednosti
• Kompatibilní se: _PFL32x8 (Eu)
•

Rozměry
• Hmotnost výrobku: 0,02 kg
• Hmotnost včetně balení: 0,11 kg
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 29 x 82 x 14 mm
• Rozměry krabice (Š x V x H): 135 x 210 x 20 mm

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Stručný návod k rychlému 

použití, Prodlužovací kabel USB
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