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3D raidītājs
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baudiet 3D savā Philips 3D Ready televizorā

r jebkurām Philips aktīvajām 3D brillēm
iesiet jaunu dimensiju, skatoties filmas savā viesistabā, un jauniniet savu Philips 3D 
ady televizoru uz 3D! Šis 3D raidītājs darbojas ideāli ar visām pašreiz pieejamajām 
ilips aktīvajām 3D TV brillēm.

Vislabākā mājas kinozāles 3D pieredze
• Pieejams izmantošanai ar Philips Full HD 3D Ready televizoru
• Full HD 3D Ready* patiesi telpiskai 3D filmu pieredzei

Radīts tieši jums
• Vienkārša uzstādīšana televizorā
• 3D raidītājs veic saziņu starp televizoru un 3D brillēm*
• Papildu 3D briļļu pāri pieejami par atsevišķu samaksu



 Full HD 3D Ready televizors
Pieejams izmantošanai ar Philips Full HD 3D Ready 
televizoru (skatiet atbilstošo produktu sarakstu 
saderīgiem televizoriem)

3D raidītājs
3D raidītāju ir viegli uzstādīt, un tas veic saziņu starp 
televizoru un aktīvajām 3D brillēm.

Papildu aktīvās 3D brilles
Ja vēlaties baudīt 3D kopā ar visu ģimeni, varat 
iegādāties papildu aktīvo 3D briļļu pārus 
(paplašinājuma komplekts PTA03 vai PTA516).

Full HD 3D Ready

Pārsteidziet sevi ar 3D filmām savā dzīvojamā istabā, 
skatoties Full HD 3D televizoru. Active 3D izmanto 
jaunākās paaudzes displeja straujas pārslēgšanas 
tehnoloģiju, lai sasniegtu telpiska attēla un realitātes 
efektu Full 1080x1920 HD izšķirtspējā. Skatoties šo 
attēlu ar speciālām brillēm, kuras atver kreiso un 
labo lēcu sinhroni ar televizorā rādītajiem attēliem, 
tiek radīts Full HD 3D skatīšanās piedzīvojums. 
Labākās 3D filmas Blu-ray diskos piedāvā plašu un 
kvalitatīvu satura izvēli. Blu-ray 3D funkcija šajā 
sistēmā būs pieejama pēc programmatūras 
jaunināšanas (apmeklējiet vietni www.philips.com/
blu-ray).

Vienkārša uzstādīšana televizorā
Šī 3D raidītāja uzstādīšana ir vienkārša un ātra - 
vienkārši pievienojiet un spēlējiet.
PTA215/00

Izceltie produkti

* PTA215 ir paplašinājuma komplekts, un tas nedarbosies atsevišķi. 
PTA03 vai PTA516 brilles ir saderīgas ar šo paplašinājuma 
komplektu. Skatiet sadaļu "Saistītie produkti", lai pārbaudītu saderību 
ar televizoru.

* Brīdinājums par veselību:
* Ja jums vai kādam jūsu ģimenes loceklim ir bijušas epilepsijas vai 

gaismjutības lēkmes, pirms mirgojošu gaismas avotu, ātri mainīgu 
attēlu vai 3D skatīšanās konsultējieties ar medicīnas speciālistu.

* Lai nerastos nepatīkamas sajūtas, piemēram, reibonis, galvassāpes vai 
dezorientācija, nav ieteicams ilgstoši skatīties 3D saturu. Ja jūtat 
jebkādas nepatīkamas sajūtas, pārstājiet skatīties 3D saturu un uzreiz 
pēc tam neveiciet nekādas iespējami bīstamas darbības, līdz izzūd 
simptomi.

* Vecākiem jāuzrauga bērni, kas televizoru skatās 3D formātā, un 
jānovēro, vai bērniem nerodas iepriekš minētās nepatīkamās sajūtas. 
3D formātu nav ieteicams skatīties bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem, 
jo viņu redzes sistēma vēl nav pilnīgi attīstījusies.

* Izmantojiet 3D brilles tikai, lai skatītos 3D televizoru.
• Saderīgs ar: 46PFL9705, 40PFL9705, 52PFL8605, līdz 1920x1080p
•

Lietošanas komforts
• Iestatīšanas ērtums: Gatavs lietošanai

Izmēri
• Produkta svars: 0,06 kg
• Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 168 x 47 x 165 

mm

Piederumi
• Iekļautie piederumi: 3D raidītājs*, Īsa lietošanas 

pamācība, Garantijas brošūra, Televizora 
programmatūras atjauninājums (USB)

Saistītie produkti

46PFL8685, 46PFL8605, 40PFL8605, 40PFL9605D, 
40PFL9715, 46PFL9715

3D sistēmas prasības
• Vispārīgi: Lai skatītos 3D televizorā, nepieciešams:, 

3D Ready Philips televizors, Aktīvās 3D brilles, 3D 
raidītājs*, 3D filma, spēle vai apraide

• Saderīgs Philips televizors: Skatiet saistīto produktu 
sarakstu

• 3D avota ierīce: BluRay atskaņotājs ar 3D atbalstu, 
vai spēļu konsole ar 3D atbalstu, vai televizora 
pierīce ar 3D atbalstu

• 3D avota materiāls: Atbalstītie standarti:, "Kadru 
blīvēšana", "Blakus", "Augšā/apakšā", izšķirtspēja 
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