
 

 

„Philips“
3D televizijos akiniai
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ėgaukitės 3D vaizdu savo „Philips 3D Ready“ televizoriuje

 papildomais „Active 3D“ akiniais
gaukitės 3D filmais namuose užsidėję papildomą porą „Active 3D“ akinių. Savo 3D 
aujinimo rinkinį galite papildyti moderniais „Active 3D“ akiniais, kad žiūrėtumėte tikrai 

buriančius 3D vaizdus su visa šeima!

Kino teatras namuose
• Galima naudoti kartu su jūsų „Philips Full HD 3D Ready“ televizoriumi
• Su „Full HD“ 3D televizoriumi pasijusite taip, tarsi žiūrėtumėte 3D filmą
• Papildo 3D atnaujinimo rinkinį dar viena „Active 3D“ akinių pora

Atnaujinkite televizorių, jei norite namie žiūrėti 3D filmus
• Papildomų „Active 3D“ akinių kitiems šeimos nariams rinkinys*



 Papildomas „Active 3D“ akinių rinkinys

„Philips“ naudoja unikalią technologiją, kuri suteikia 
galimybę mėgautis didelės raiškos („Full HD“) 
trimačiu (3D) vaizdu. „Active 3D“ technologija 
naudoja belaidį siųstuvą, kuris greitai atidaro ir 
uždaro „Active 3D“ akinių saugiklius tobulai 
atitikdamas tai, kas yra rodoma televizoriaus ekrane. 
Veiksmas ir specialieji efektai dar niekada nebuvo 
tokie pritrenkiami, gilūs ar realūs. Mėgaukitės 3D 
vaizdu kartu su šeimos nariais ir draugais.
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Ypatybės

* PTA02 neturėtų būti naudojama su 58PFL9955. PTA03 gali būti 
naudojamas, kai 58PFL9955 televizorius turi integruotą 3D siųstuvą.

* PTA03 yra papildomas rinkinys ir neveikia, jei naudojamas atskirai. 
Atnaujinimo rinkinys PTA02 reikalingas dėl 3D siųstuvo. Išimtis: 
58PFL9955 turi integruotą 3D siųstuvą ir veikia tik su PTA03.

* Įspėjimas dėl sveikatos
* Jeigu jūsų šeimoje yra buvę epilepsijos arba fotojautrumo priepuolių, 

prieš žiūrėdami į blykstinės šviesos šaltinius, staigiai besikeičiančius 
vaizdus arba 3D vaizdą, pasitarkite su gydytoju.

* Siekiant išvengti tokių nepatogumų kaip svaigimas, galvos skausmas ar 
orientacijos sutrikimas, nerekomenduojame ilgai žiūrėti filmų 3D 
formatu. Pasijutę blogai, nustokite žiūrėję 3D ir nesiimkite jokios 
pavojingos veiklos, kol simptomai dar nėra neišnykę.

* Tėvai turi stebėti 3D formatą žiūrinčius vaikus ir įsitikinti, kad jie 
nepatiria jokio pirmiau minėto diskomforto. 3D nerekomenduojama 
žiūrėti mažesniems kaip 6 metų vaikams, kadangi jų regėjimo sistema 
dar nėra visiškai išsivysčiusi.

* Nenaudokite 3D akinių jokiais kitais tikslais tik 3D televizijos 
žiūrėjimui.

* PAVOJUS UŽSPRINGTI - neleiskite mažesniems kaip 3 metų 
vaikams žaisti su 3D akiniais, nes jie gali užspringti maitinimo 
elemento dangteliu arba elementu.
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Patogumas
• Lengvas įdiegimas: Supaprastintas diegimas
• Lengva naudoti: automatinis įjungimas / išjungimas, 

baterijos eksploatavimo laikas iki 200 val., kojelės 
(akinių), senkančios baterijos indikatorius

Matmenys
• Gaminio svoris: 0,06 kg
• Gaminio matmenys (P x A x G): 168 x 47 x 165 mm

Priedai
• Pridedami priedai: 1 x 3D akiniai, Baterija CR2032, 

Garantijos lapelis

Susiję gaminiai
• Suderinamas su: 58PFL9955, 46PFL9705, 

40PFL9705, 52PFL8605, 46PFL8685, 46PFL8605, 

40PFL8605, Lotynų Amerika:, 58PFL9955D, 
40PFL9605D

3D sistemos reikalavimai
• Bendrasis aprašymas: Jei norite mėgautis 3D TV, 

jums reikia, „3D Ready Philips“ TV, „Active 3D“ 
akiniai, 3D siųstuvas*, šaltinio prietaisas, 3D filmas, 
žaidimas ar transliacija

• Suderinami „Philips“ TV: Žr. su akiniais susijusių 
produktų sąraše

• 3D šaltinių prietaisai: 3D suderinamas „BluRay“ 
grotuvas, arba 3D žaidimų pultas, arba suderinamas 
3D priedėlis

• 3D šaltinio medžiaga: Palaikomi standartai, „Frame 
Packing“, Greta, Viršus – apačia, skiriamoji geba – 
iki 1920 x 1080p

•
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