
 

 

Philips
Wi-Fi USB adapteris

Philips televizoriem

PTA128
Izbaudiet Smart TV bezvadu tīklā

Piekļūstiet multivides saturam lielajā ekrānā
Ar šo bezvadu USB adapteri izbaudiet Smart TV bezvadu tīklā savā Philips televizorā. 
Piekļūstiet plašam tiešsaistes satura klāstam lielajā ekrānā.

Optimāls bezvadu savienojums jūsu televizorā
• Ātrs savienojums ar 802.11N bezvadu adapteri
• Drošs bezvadu savienojums ar WPA2 šifrēšanu
• Plug and Play bezvadu uzstādīšana ar WPS
• Plaša diapazona bezvadu savienojums ar 2 iebūvētām antenām

Izbaudiet Smart TV bezvadu tīklā
• Aplūkojiet fotoattēlus, klausieties mūziku un skatieties filmas savā televizorā
• Kontrolējiet televizoru bezvadu tīklā, izmantojot viedierīci vai tastatūru



 802.11n adapteris
Ātrs savienojums ar 802.11n bezvadu adapteri - Līdz 
5 reizes ātrāks nekā standarta Wi-Fi 802.11g. Pamatā 
izmantotas Wi-Fi 802.11n specifikācijas.

WPA2 šifrēšana
WPA2 šifrēšana konfidencialitātei un drošam 
savienojumam

WPS Wi-Fi savienojums
WPS Wi-Fi savienojums Plug and Play uzstādīšanai 
televizorā

Wi-Fi USB adapteris
Piekļūstiet plašam tiešsaistes pakalpojumu klāstam ar 
Philips x2 Wi-Fi USB adapteri, kas paredzēts Smart 
TV. Vienkārši ievietojiet adapteri USB savienotājā 
televizora sānā un savienojiet televizoru tieši ar mājas 
tīklu. Plašāks pārklājums mājās ar 2 iebūvētajām 
antenām.

SimplyShare
Kopīgojiet viedtālruņa, planšetdatora vai datora 
fotoattēlus, mūziku un filmas un izbaudiet tās lielajā 
ekrānā.

Daudzveidīgas kontroles iespējas
Vadiet televizoru visvienkāršākajā un ērtākajā veidā. 
Vienkārši pievienojiet bezvadu tastatūru vai 
izmantojiet viedtālruni vai planšetdatoru, lai 
kontrolētu savu Smart TV televizoru bezvadu tīklā.
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Izceltie produkti
• Saderīgs ar: _PFL32x8 (Eu)
•

Izmēri
• Produkta svars: 0,02 kg
• Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 0,11 kg
• Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 29 x 82 x 14 mm
• Kastes izmēri (W x H x D): 135 x 210 x 20 mm

Piederumi
• Iekļautie piederumi: Īsa lietošanas pamācība, USB 
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