
 

 

Philips
Προσαρμογέας USB Wi-Fi

• για τηλεοράσεις Philips

PTA128
Απολαύστε ασύρματα Smart TV

Δείτε τα πολυμέσα σας στη μεγάλη οθόνη
Με αυτόν τον ασύρματο προσαρμογέα USB, μπορείτε να απολαμβάνετε ασύρματα 
Smart TV στην τηλεόραση Philips. Εξερευνήστε μια πλούσια συλλογή διαδικτυακού 
περιεχομένου στη μεγάλη οθόνη!

Βέλτιστη ασύρματη συνδεσιμότητα στην τηλεόρασή σας
• Γρήγορη σύνδεση με τον ασύρματο προσαρμογέα 802.11N
• Ασφαλής ασύρματη σύνδεση με κρυπτογράφηση WPA2
• Ασύρματη εγκατάσταση plug and play με WPS
• Ασύρματη σύνδεση μεγάλης εμβέλειας με 2 ενσωματωμένες κεραίες

Απολαύστε ασύρματα Smart TV
• Απολαύστε φωτογραφίες, μουσική και ταινίες στην τηλεόρασή σας
• Χειριστείτε ασύρματα την τηλεόρασή σας με κάποια έξυπνη συσκευή ή το πληκτρολόγιό 
σας



 Προσαρμογέας 802.11n
Γρήγορη σύνδεση με τον ασύρματο προσαρμογέα 
802.11n. Έως και 5 φορές μεγαλύτερη ταχύτητα σε 
σύγκριση με το συμβατικό Wi-Fi 802.11g. Βάσει 
των προδιαγραφών του Wi-Fi 802.11n.

Κρυπτογράφηση WPA2
Κρυπτογράφηση WPA2 για ιδιωτικό απόρρητο 
και ασφαλή σύνδεση

Σύνδεση Wi-Fi WPS
Σύνδεση Wi-Fi WPS για εγκατάσταση plug and play 
στην τηλεόραση

Προσαρμογέας USB Wi-Fi
Απολαύστε μια πλούσια γκάμα διαδικτυακών 
υπηρεσιών με τον προσαρμογέα USB Wi-Fi x2 της 
Philips για Smart TV. Απλώς τοποθετήστε τον 
προσαρμογέα στην υποδοχή USB στο πλάι της 
τηλεόρασης και συνδέστε την τηλεόρασή σας 
απευθείας στο οικιακό σας δίκτυο. Απολαύστε 
ευρύτερη κάλυψη ασύρματου δικτύου στο σπίτι 
σας, με 2 ενσωματωμένες κεραίες.

SimplyShare
Μοιραστείτε φωτογραφίες, μουσική και ταινίες 
από το smartphone, το tablet ή τον υπολογιστή 
σας και απολαύστε τα στη μεγάλη οθόνη.

Διατηρήστε τον έλεγχο
Ελέγξτε την τηλεόρασή σας με τον πιο εύκολο και 
βολικό τρόπο. Απλώς συνδέστε ένα ασύρματο 
πληκτρολόγιο ή χρησιμοποιήστε το smartphone ή 
το tablet σας για τον ασύρματο χειρισμό της Smart 
TV σας.
PTA128/00

Χαρακτηριστικά
135 x 210 x 20 χιλ. • Συμβατότητα με: _PFL32x8 (ΕΕ)
•

Διαστάσεις
• Βάρος προϊόντος: 0,02 κ.
• Βάρος με την συσκευασία: 0,11 κ.
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 29 x 82 x 14 χιλ.
• Διαστάσεις κουτιού (Π x Υ x Β): 

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Οδηγός 
γρήγορης έναρξης, Καλώδιο επέκτασης USB
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