Philips
3D televizní brýle

Vychutnejte si 3D na 3D Ready televizoru Philips
s brýlemi Active 3D navíc
Nechte se doma uchvátit 3D filmy s párem brýlí Active 3D navíc. Se špičkově technicky
vybavenými brýlemi Active 3D ještě víc rozšíříte své vybavení pro 3D a můžete hluboké
zážitky ze 3D opravdu sdílet s celou rodinou.
Zážitek z domácího kina
• Dostupný pro použití s televizorem Philips Full HD 3D Ready
• Televizor Full HD 3D pro opravdu pohlcující zážitek z 3D filmů
• Dále rozšiřuje 3D aktualizační sadu s brýlemi Active 3D navíc
Inovujte svůj televizor a získejte doma zážitek z 3D filmů
• Sada brýlí Active 3D navíc pro více členů rodiny*
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3D televizní brýle

Specifikace

Přednosti

Pohodlí

• Snadná instalace: Standard Plug & Play
• Snadné použití: automatické zapínání a vypínání,
životnost baterie až 200 hodin, sklopná ramena
(brýle), indikace vybití baterie

Rozměry

• Hmotnost výrobku: 0,06 kg
• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 168 x 47 x 165 mm

Příslušenství

• Dodávané příslušenství: 1 x 3D brýle, Baterie
CR2032, Záruční list

Příbuzné výrobky

• Kompatibilní s: 58PFL9955, 46PFL9705,

40PFL9705, 52PFL8605, 46PFL8685, 46PFL8605,
40PFL8605, Oblast Latam:, 58PFL9955D,
40PFL9605D

Požadavky na 3D systém

• Všeobecné údaje: Chcete-li si užít 3D televizor,
potřebujete:, Televizor 3D Ready Philips, Brýle
Active 3D, 3D vysílač*, zdrojového zařízení, 3D
film, hru nebo vysílání
• Kompatibilní televizor Philips: Viz seznam
v souvisejících produktech
• 3D zdrojové zařízení: Přehrávač Blu Ray s funkcí
3D, nebo 3D herní konzola, 3D set-top box
• 3D zdrojový materiál: Podporované standardy:,
"Frame Packing", „Side by Side“, „Top Bottom“,
rozlišení až 1 920 x 1 080p
•
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Sada brýlí Active 3D navíc

www.philips.com

K zajištění 3D zážitku v rozlišení Full HD využívá
společnost Philips nejmodernější technologii.
Technologie Active 3D používá bezdrátový vysílač
k rychlému otevření a zavření clon brýlí Active 3D
při dokonalé synchronizaci s tím, co je zobrazeno na
obrazovce televizoru. Akce a speciální efekty ještě
nikdy nepřekvapily diváky větší hloubkou a realitou.
Sdílejte tento unikátní 3D zážitek se svou rodinou a
přáteli.

* PTA02 nemusí být použito pro model 58PFL9955. PTA03 použít lze,
protože televizor 58PFL9955 má integrovaný 3D vysílač.
* PTA03 je rozšiřující sada, která nebude fungovat samostatně. Díky
3D vysílači je vyžadována aktualizační sada PTA02. Výjimka: Model
58PFL9955 má integrovaný 3D vysílač a bude fungovat pouze
s PTA03.
* Zdravotní upozornění:
* Pokud jste vy nebo někdo v rodině někdy trpěli epilepsií nebo
záchvaty kvůli citlivosti na světlo, pak se před vystavením se blikajícím
světelným zdrojům, rychlým obrazovým sekvencím či sledování 3D
obrazu poraďte s lékařem.
* Chcete-li se vyhnout nepříjemným pocitům, jako je závrať, bolest
hlavy nebo dezorientace, nedoporučujeme dlouhodobé sledování
3D televize. Pokud budete mít nějaké nepříjemné pocity, přestaňte
sledovat 3D televizi a nepouštějte se do žádných potenciálně
rizikových aktivit, dokud příznaky nezmizí.
* Rodiče by měli dohlížet na děti, které sledují 3D obraz, a dávat
pozor, zda se u nich neprojevují výše uvedené nepříjemné pocity.
Sledování 3D obrazu se nedoporučuje u dětí do 6 let, protože jejich
zrakové ústrojí ještě není plně vyvinuto.
* 3D brýle nepoužívejte k jiným účelům než sledování 3D televize.
* NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ – Nedovolte, aby si s 3D brýlemi hrály děti
do 3 let, protože by se mohly udusit krytem baterie nebo baterií.

