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аслаждавайте се на 3D с вашия готов за 3D телевизор Philips

 допълнителни активни 3D очила
ставете се да ви очароват 3D филмите у дома с високотехнологичните активни 
 очила. Разширете своя комплект за 3D с допълнителни чифтове очила, за да 
оделите с цялото си семейство наистина поглъщащото 3D изживяване!

Усещане за домашен киносалон
• За използване с вашия готов за Full HD 3D телевизор Philips
• Full HD 3D телевизор за наистина поглъщащо 3D филмово изживяване
• Разширява комплекта за 3D с допълнителни активни 3D очила

Надградете телевизора си за 3D изживяване с филмите у дома
• Допълнителен комплект активни 3D очила за другите от семейството*



 Допълнителен комплект активни 3D 
очила

Philips използва най-модерната технология за 
създаване на Full HD 3D изживяване. 
Технологията Active 3D използва безжичен 
предавател, който бързо и идеално синхронизира 
активните 3D очила с образите на екрана. 
Действието и специалните ефекти никога не са 
изненадвали зрителите с такава дълбочина и 
реализъм. Споделете това уникално 3D 
изживяване със семейството и приятелите си.
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Акценти

* PTA02 не трябва да се използва за 58PFL9955. PTA03 може да се 
използва, тъй като телевизорът 58PFL9955 има вграден 3D 
предавател.

* PTA03 е разширителен комплект и не работи самостоятелно. 
Необходим е комплект за надграждане PTA02, заради 3D 
предавателя. Изключение: 58PFL9955 има вграден 3D 
предавател и ще работи и само с PTA03.

* Медицинско предупреждение:
* Ако вие или членове на вашето семейство страдате от 
епилепсия или фоточувствителна епилепсия, консултирайте се с 
лекар, преди да се изложите на въздействието на източници на 
импулсна светлина, бързо сменящи се образи или 3D 
изображения.

* За да избегнете дискомфорт, като замайване, главоболие или 
дезориентация, препоръчваме да избягвате гледането на 3D 
продължително време. Ако почувствате какъвто и да е 
дискомфорт, спрете да гледате 3D и изчакайте, преди да се 
заемете с потенциално рискована дейност, докато симптомите 
изчезнат.

* Родителите трябва да наблюдават децата си, докато гледат 3D, 
за да са сигурни, че не изпитват дискомфорт от рода на 
описаните по-горе. Не се препоръчва гледане на 3D от деца под 
6-годишна възраст, тъй като тяхната зрителна система все още 
не е напълно развита.

* Не използвайте 3D очилата за никакви други цели, освен за 
гледане на 3D телевизия.

* ОПАСНОСТ ОТ ЗАДАВЯНЕ - Не позволявайте на деца под 3 
години да си играят с 3D очилата, тъй като може да се задавят с 
батерията или капачето й.
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Удобство
• Лесно инсталиране: Plug & Play
• Лесна употреба: автоматично включване/
изключване, живот на батериите до 200 часа, 
сгъваеми рамена (очила), индикатор за 
изтощена батерия

Размери
• Тегло на изделието: 0,06 кг
• Размери на изделието (ШxДxВ): 168 x 47 x 165 
мм

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: 1 бр. 3D очила, Батерия 

CR2032, Гаранционна карта

Сродни продукти
• Съвместим с: 58PFL9955, 46PFL9705, 40PFL9705, 

52PFL8605, 46PFL8685, 46PFL8605, 40PFL8605, 

Регион Латинска Америка:, 58PFL9955D, 
40PFL9605D

Изисквания към 3D системата
• Общи положения: За да гледате 3D телевизия, 
се нуждаете от:, готов за 3D телевизор Philips, 
активни 3D очила, 3D предавател*, устройство 
източник, 3D филм, игра или предаване

• Съвместими телевизори Philips: Вижте списъка в 
сродните продукти

• Устройство - източник на 3D: BluRay плейър, 
поддържащ 3D, или игрова конзола, 
поддържаща 3D, или цифрова приставка (Set-
top box), поддържаща 3D

• Носител - източник на 3D: Поддържани 
стандарти:, формат "Frame Packing", формат 
"Едно до друго", формат "Едно под друго", 
разделителна способност до 1920x1080p

•
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