
 

 

Philips
Câmara para televisor

• para televisores Philips

PTA317
Desfrute de Skype™ no seu televisor

Chamadas de voz e vídeo a partir da sua sala-de-estar
Partilhe experiências com as pessoas importantes para si, onde quer que estejam. O Skype™ no seu 

televisor permite-lhe efectuar chamadas de voz e vídeo gratuitamente. Basta ligar esta câmara de alta 

qualidade à sua Smart TV LED da Philips ligada à Internet e pode começar a fazer chamadas.

Mantenha-se em contacto com o Skype
• Converse cara-a-cara gratuitamente com vídeo em directo
• Efectue chamadas para telefones em qualquer parte do mundo com as melhores tarifas
• Converse com várias pessoas numa só chamada no seu televisor

Desfrute de uma qualidade excelente de fácil utilização
• Desfrute de chamadas de vídeo com uma câmara para televisor de alta qualidade
• Uma imagem nítida, independentemente do local onde se senta graças ao zoom digital 3x
• Voz nítida independentemente da distância e do espaço
• Fixação universal em todas as Smart TV Premium da Philips



 Vídeo-chamadas
Desfrute de vídeo-chamadas gratuitas entre 
números Skype através da sua Smart TV da Philips. 
Basta ligar a câmara à entrada USB do televisor e 
ligar o televisor à Internet. Siga as instruções simples 
no ecrã e, dentro de alguns momentos, pode 
desfrutar de conversas de vídeo cara-a-cara em 
directo com os seus amigos ou família.

Telefonar para telefones fixos e 
telemóveis
Pode ligar para números Skype gratuitamente - mas 
sabia que também pode ligar do seu televisor para 
um telefone em qualquer parte do mundo com 
óptimas tarifas? Esta câmara para televisor Philips 
permite-lhe desfrutar de áudio de alta qualidade com 
2 microfones integrados.

Chamadas em conferência
Converse com várias pessoas numa só chamada no 
seu televisor. Participe em conversas com vários 
amigos de uma só vez e combine gratuitamente os 
pormenores de um jantar com todos, se eles 
também utilizarem o Skype.

Câmara para televisor de alta qualidade
A câmara para televisor Philips de alta qualidade para 
todos os televisores Smart TV Premium da Philips 
proporciona uma qualidade de vídeo excelente. 
Desfrute de vídeo-chamadas com detalhes 
fantásticos no seu televisor com um ecrã grande.

Zoom digital 3x
O zoom digital 3x permite-lhe ajustar o zoom da 
forma que preferir, independentemente da distância 
a que se senta do televisor. Para além disso, também 
pode inclinar e girar a câmara para ajustar a vista de 
forma perfeita, mesmo caso o seu televisor esteja 
posicionado num canto da divisão ou não esteja 
alinhado com o sofá.

Eliminação de eco
Esta câmara está equipada com um processamento 
de som de eliminação de eco. Isto assegura uma 
redução do eco captado pelos microfones 
integrados. Assim, a nitidez de voz das suas 
chamadas Skype é melhorada. Desfrute de uma 
óptima qualidade de som.

Fácil de instalar
Compatível com todas as Smart TV LED da Philips 
com certificação Skype - esta câmara está equipada 
com um grampo de fácil utilização para uma 
instalação rápida. Precisa apenas de ligar a câmara à 
entrada USB do TV e pode desfrutar de chamadas 
Skype após a execução de alguns passos simples.
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Destaques

* Chamadas de emergência não permitidas com o Skype - o Skype não 
é um substituto do seu telefone convencional e não pode ser usado 
para chamadas de emergência.

* Para efectuar vídeo-chamadas gratuitas entre números Skype™ a 
partir do seu televisor, este tem de estar ligado à Internet.

* Função de zoom, girar e rodar é aplicável apenas a televisores para 
a Europa/Rússia
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Funcionalidades
• Fácil de Utilizar: Emissão de 2 microfones, Função 

de zoom 3x, girar e inclinar*, Plug and Play, Fixação 
universal para qualquer televisor, Focagem fixa 
ilimitada

Dimensões
• Peso do produto: 0,12 kg
• Dimensões do produto (LxPxA): 105 x 40 x 

105 mm

Produtos Relacionados
• Compatível com: _PFL6xx7 (UE), _PFL7007 (UE), 

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