
 

 

Philips
Óculos Passive 3D

Para TVs Easy 3D

PTA416
Home cinema com tecnologia Easy 3D

Tecnologia 3D que oferece maior conforto
Compartilhe a excelente qualidade da tecnologia 3D com a família toda graças aos óculos 
extra 3D Passive da Philips. Eles foram desenvolvidos a fim de oferecer maior conforto e 
alto desempenho.

Home cinema 3D com conforto
• Experiência 3D sem trepidações para horas de diversão
• Pouco peso para muitas horas de conforto
• Imagens nítidas com pouco cross-talk

Projetado para você
• Protetor de nariz ajustável para uso confortável
• Excelente encaixe da lente mesmo sobre o óculos de grau



 Experiência 3D sem trepidações
Experiência 3D sem trepidações para horas de 
diversão

Pouco peso para mais conforto
Os óculos Easy 3D não utilizam baterias nem 
componentes eletrônicos. São leves e confortáveis 
para o uso por muitas horas

Imagens nítidas e estáveis

Os óculos Easy 3D produzem imagens nítidas e 
reduzem a diafonia (fantasmas) para que você 
aproveite bem o recurso 3D. Graças à tecnologia 
FPR (Film Pattern Retarder), um polarizador 3D 
avançado totalmente integrado à tela da TV, este 
produto oferece excelente qualidade e sensação de 
cinema.

Protetor de nariz ajustável
Os protetores de nariz dos óculos são ajustáveis 
para encaixar em qualquer pessoa. Mesmo se estiver 
usando óculos de grau por baixo, é possível ajustar 
os protetores de nariz para obter conforto enquanto 
assiste.

Excelente encaixe da lente
As amplas lentes e a curvatura fina se adaptam a 
qualquer rosto, mesmo por cima dos óculos de grau. 
O gancho adicional na parte superior da armação 
ajuda a encaixar os óculos Easy 3D aos óculos de 
grau.
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Destaques

* Aviso relacionado à saúde:
* Se você ou sua família tiver histórico de epilepsia ou de convulsões 

devido à sensibilidade à luz, consulte um médico antes de se expor a 
fontes de luz piscantes, seqüências rápidas de imagens ou exibição 
em 3D.

* Para evitar sensações desconfortáveis, como vertigem, dor de 
cabeça ou confusão mental, recomendamos não assistir a imagens 
em 3D por muito tempo. Se você sentir algum desconforto, pare a 
exibição em 3D e não faça atividades que possam oferecer perigo até 
os sintomas desaparecerem.

* Os pais devem monitorar seus filhos enquanto eles assistem a 
imagens em 3D e verificar se não estão sentindo nenhum 
desconforto, conforme descrito acima. Não é recomendando que 
crianças com menos de seis anos assistam a imagens em 3D, pois seu 
sistema visual não está ainda totalmente desenvolvido.

* Não use os óculos 3D para nenhum fim que não seja assistir à TV 3D.
* RISCO DE ASFIXIA - não permita que crianças com menos de três 

anos brinquem com os óculos 3D, pois elas podem se engasgar com 
a tampa do compartimento da bateria ou com a bateria.
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Dimensões
• Peso do produto: 0,085 kg
• Dimensões da caixa (L x A x P): 80 x 245 x 49 mm

Acessórios
• Acessórios inclusos: 1 bolsa de pano para limpeza, 

3D - Guia de saúde

Produtos afins
• Compatível com: _PDL7906, _PFL76X6, 

_PFL79X6, _PFL8606D, _PFL8956D, _PFL4307, 
_PFL6xx7 (Eu), _PDL6907, _PFL5007 (América 
latina), _PFL6007 (América latina), _PFL7007 
(América latina)
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