Philips
WiFi USB-adapter

voor Philips-TV's

PTA128

Geniet draadloos van Smart TV
Beleef media op een groot scherm
Dankzij deze draadloze USB-adapter geniet u draadloos van Smart TV op uw Philips-TV.
Beleef allerlei onlinecontent op een groot scherm.
Uw TV met optimale draadloze connectiviteit
• Snelle verbinding met draadloze 802.11n-adapter
• Een veilige draadloze verbinding met WPA2-encryptie
• Draadloze Plug & Play-installatie met WPS
• Groot draadloos bereik dankzij 2 geïntegreerde antennes
Geniet draadloos van Smart TV
• Geniet van foto's, muziek en films op uw TV
• Bedien de TV draadloos met uw smart device of toetsenbord

PTA128/00

WiFi USB-adapter
voor Philips-TV's

Specificaties
Afmetingen
•
•
•
•

Gewicht van het product: 0,02 kg
Gewicht (incl. verpakking): 0,11 kg
Productafmetingen (b x d x h): 29 x 82 x 14 mm
Afmetingen van doos (B x H x D):
135 x 210 x 20 mm

Kenmerken
Accessoires

• Meegeleverde accessoires: Snelstartgids, Siliconen
voet

Verwante producten

• Compatibel met: _PFL32x8 (EU)
•

802.11n-adapter

Snelle verbinding met draadloze 802.11n-adapter.
Tot wel 5 keer sneller dan gewone Wi-Fi 802.11g.
Gebaseerd op Wi-Fi 802.11n-specificaties.

WPA2-encryptie

WPA2-encryptie voor privacy en een veilige
verbinding

WPS Wi-Fi-verbinding

WPS Wi-Fi-verbinding voor Plug & Play-installatie op
uw TV

WiFi USB-adapter

Profiteer van een scala aan onlinediensten met de
Philips x2 Wi-Fi USB-adapter voor Smart TV. Plaats
de adapter in de USB-poort aan de zijkant van de TV
en sluit uw TV rechtstreeks aan op uw thuisnetwerk.
Geniet van een grotere draadloze dekking in uw huis
met 2 geïntegreerde antennes.

SimplyShare

Deel foto's, muziek en films vanaf uw smartphone,
tablet of computer en geniet hiervan op het grote
scherm.

Alles onder controle

Bedien uw TV op de makkelijkste en handigste
manier. Sluit gewoon een draadloos toetsenbord aan
of gebruik uw smartphone of tablet om uw Smart TV
draadloos te bedienen.
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