
 

 

Philips
TV-kamera

• Philips TV-khez

PTA317
Élvezze a Skype™-ot a TV-készüléken!

Hang- és videohívások a nappalijában
Ossza meg élményeit azokkal, akik fontosak Önnek, bárhol is vannak. A TV készüléken használt Skype™ 

segítségével ingyenes hang- és videohívásokat élvezhet. Csupán az internetkapcsolattal rendelkező 

Philips Smart LED TV-hez kell csatlakoztatnia ezt a kiváló minőségű kamerát, és már indíthatja is a hívást!

Tartsa a kapcsolatot barátaival Skype-on!
• Beszélgessen partnerével ingyen, mintha szemtől szemben volnának
• Telefonáljon olcsón, bárhol van a világon
• A Philips TV lehetővé teszi, hogy egyszerre több emberrel is beszéljen

Kitűnő minőséget élvezhet egyszerű használat mellett!
• A kiváló minőségű TV-kamerával videohívásokat bonyolíthat
• A 3-szoros digitális zoomnak köszönhetően a kép mindig éles marad, bárhol is ül
• Tisztán érthető beszéd távolságtól és tértől függetlenül
• Univerzális csíptető minden prémiumkategóriás Philips Smart TV-hez



 Videohívások
A Philips Smart TV-vel ingyenes Skype-ról Skype-ra 
irányuló videobeszélgetéseket folytathat. Egyszerűen 
dugja be a kamerát a TV USB csatlakozójába, és 
csatlakoztassa a TV-t az Internethez. Kövesse a 
képernyőn megjelenő egyszerű utasításokat, és már 
kezdődhet is a videocsevegés barátaival és 
családtagjaival.

Telefonok és mobiltelefonok hívása
A Skype-pal ingyen hívhatja ismerőseit - de tudta, 
hogy a TV-jéről is telefonálhat nekik, bárhová a 
világon, ráadásul nagyon kedvező áron? A Philips TV-
kamera 2 beépített mikrofonja garantálja a jó 
hangminőséget.

Konferenciahívások
A Philips TV lehetővé teszi, hogy egyszerre több 
emberrel is beszéljen. Csevegjen egyszerre több 
barátjával, egyeztessék a közös ebéd időpontját - 
akár ingyen, ha a barátai is használják a Skype-ot.

Kiváló minőségű TV-kamera
A minden Philips Smart prémiumkategóriás TV-
készülékhez csatlakoztatható kiváló minőségű Philips 
TV-kamera nagyszerű minőségű képet nyújt. 
Videohívásai hihetetlenül részletgazdag minőségben 
jelennek meg a nagyképernyős TV-n.

3x digitális zoom
A 3-szoros digitális zoommal tetszése szerint 
állíthatja a zoomot, függetlenül attól, hogy milyen 
messzire ül a tévétől. Ráadásul a tökéletes látvány 
eléréséért döntheti és elforgathatja a képet, még 
akkor is, ha a TV a sarokban vagy nem közvetlenül a 
heverővel szemben található.

Visszhangkioltás
A kamerában visszhangkioltó hangfeldolgozó egység 
működik, amely csökkenti a beépített mikrofonok 
által felfogott visszhangot. Így Skype-beszélgetései 
alatt még tisztábban hallhatja partnerét. Élvezze a 
kiváló hangminőséget.

Könnyen összeszerelhető
Ez a minden, Skype-tanúsítvánnyal rendelkező Philips 
Smart LED TV-vel kompatibilis kamera a csíptető 
segítségével könnyen és gyorsan felszerelhető. 
Csatlakoztassa a kamerát a TV USB csatlakozójához, 
és néhány egyszerű művelet után már Skype-olhat is.
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Fénypontok

* Nincsenek segélyhívások a Skype-on - A Skype szolgáltatása nem 
helyettesíti a szokásos telefont, és segélyhívásra nem használható.

* Ha a TV-jéről szeretne ingyenes, Skype™-ról Skype-ra irányuló 
videohívásokat indítani, illetve fogadni, a TV-t csatlakoztatnia kell az 
Internethez.

* A zoom és a vízszintes vagy függőleges svenkelés funkciók csak az 
Európában/Oroszországban kapható TV-ken érhetők el
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Kényelem
• Egyszerű használat: 2 mikrofonos audiosugárzás, 3x 

zoom, forgatás & megdöntés funkció*, Plug and 
Play, Minden TV-hez illeszkedő univerzális csíptető, 
Korlátlan rögzített fókusz

Méretek
• Termék tömege: 0,12 kg
• Termék méretei (sz x mé x ma): 105 x 40 x 105 

mm

Kapcsolódó termékek
• Kompatibilitás:: _PFL6xx7 (Eu), _PFL7007 (Eu), 

_PFL8007 (Eu), _PDL6907, 46PFL9707, 
60PFL9607, _PFL5007 (Lat Am), _PFL6007 (Lat 
Am), _PFL7007 (Lat Am), _PFL3208 (Eu), 
_PFL4208 (Eu), _PFL4508 (Eu), _PFL5008 (Eu), 
_PFL6008 (Eu), _PFL3508 (LATAM), _PFL4508 
(LATAM), _PFL5008 (LATAM), _PFL5508 
(LATAM), _PFL7008 (LATAM)

•

Műszaki adatok
TV-kamera
Philips TV-khez

http://www.philips.com

