
 

 

Philips
Pasīvās 3D brilles

Easy 3D televizoriem

PTA416
Easy 3D mājas kinozāles pieredze

Izbaudiet ērtu 3D pieredzi
Izbaudiet patiesi aizraujošu 3D pieredzi ar visu ģimeni, izmantojot papildu Philips 3D briļļu 
pārus. Brilles izstrādātas optimālam komfortam, nodrošinot lielisku attēla baudījumu.

Komfortabla mājas kinozāles 3D pieredze
• 3D attēls bez mirgošanas ilgstošai izklaidei
• Vieglas – ilgu stundu komfortam
• Asi attēli ar mazu šķērsrunas sniegumu

Radīts tieši jums
• Regulējams deguna tiltiņš absolūtam komfortam
• Optimāls lēcu pārklājums pat tiem, kuri ikdienā valkā brilles



 3D attēls bez mirgošanas
3D attēls bez mirgošanas ilgstošai izklaidei

Vieglas – ilgstošam komfortam
Easy 3D brilles nesatur ne elektroniku, ne baterijas. 
Tās ir vieglas un ērti valkājamas stundām ilgi

Asi attēli bez mirgošanas

Nodrošinot asus attēlus un pavisam nelielu 
dubultattēlu iespēju, Easy 3D ir ērtākās 3D brilles 
televizora skatīšanai. Pateicoties FPR (Film Pattern 
Retarder – filmas struktūras palēninātāja) 
tehnoloģijai – uzlabotam 3D polarizētājam, kas ir 
pilnībā integrēts TV ekrānā –, tās ir pilnībā aprīkotas 
un gatavas sniegt jums visu kinozāles sensoro 
baudījumu.

Regulējams deguna tiltiņš
Šo 3D briļļu deguna balsti ir regulējumi atbilstoši 
deguna formai. Pat valkājot pastāvīgās brilles zem šīm 
3D brillēm, skatīšanās komforts ir garantēts.

Optimāls lēcu pārklājums
Platās lēcas un laidenie izliekumi atbilst gandrīz 
ikvienai sejas formai, arī tiem, kuri brilles valkā 
pastāvīgi. Arī papildu āķis rāmja augšējā malā palīdz 
nostiprināt Easy 3D brilles pie jūsu parastajām 
brillēm.
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Izceltie produkti

* 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.
* NOSMAKŠANAS RISKS — neļaujiet spēlēties ar 3D brillēm 

bērniem, kas jaunāki par 3 gadiem, jo viņi var aizrīties ar akumulatora 
nodalījuma vāciņu vai akumulatoru.
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Izmēri
• Produkta svars: 0,085 kg
• Kastes izmēri (W x H x D): 80 x 245 x 49 mm

Piederumi
• Iekļautie piederumi: 1x tīrīšanas drāniņas maisiņš, 

3D veselības rokasgrāmata

Saistītie produkti
• Saderīgs ar: _PDL7906, _PFL76X6, _PFL79X6, 

_PFL8606D, _PFL8956D, _PFL4307, _PFL6xx7 
(Eu), _PDL6907, _PFL5007 (Lat Am), _PFL6007 
(Lat Am), _PFL7007 (Lat Am)
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