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3D-passiivilasit

Easy 3D TV:lle

PTA417
Easy 3D -kotiteatterielämys

Koe miellyttävä 3D-elämys
Nauti mukaansatempaavasta 3D-elämyksestä ystäviesi tai vaikka koko perheesi seurassa. 
Sisältää kahdet Philipsin 3D-lisälasit, jotka on suunniteltu mukaviksi ja tehokkaiksi.

Miellyttävä 3D-elokuvaelämys kotona
• Tuntikausiksi häiriötön 3D-elämys
• Kevyet ja mukavat pitkäaikaiseen katseluun
• Terävä kuva ja vähäinen ylikuuluminen
• Kahdet 3D-passiivilasit ystäville ja perheelle

Suunniteltu sinua varten
• Säädettävä nenätukivarsi tuo yksilöllistä mukavuutta
• Linssien peitto on ihanteellinen myös silmälasien käyttäjillä



 Häiriötön 3D-elämys
Tuntikausiksi häiriötön 3D-elämys

Kevyet ja mukavat pitkään
Easy 3D -laseissa ei ole elektroniikkaa tai paristoja. 
Ne ovat kevyet ja mukavat pitkäaikaiseenkin 
katseluun.

Terävä ja häiriötön kuva

Easy 3D on miellyttävin valinta 3D:n katseluun. 3D-
kuva on tarkka ja ilman varjokuvia. FPR (Film Pattern 
Retarder) -tekniikan ja televisioruutuun integroidun 
edistyneen 3D-polarisoijan ansiosta Easy 3D:ssä on 
kaikki mitä tarvitaan aisteja hivelevän, 
elokuvateatterimaisen elämyksen tuottamiseen.

Säädettävä nenätukivarsi
3D-lasien säädettävät nenätyynyt sopivat kaikkien 
nenälle. Omat silmälasit mahtuvat kätevästi alle ja 
käyttömukavuus on taattu.

Ihanteellinen linssien peitto
Suuret linssit ja kaareva muoto istuvat useimmille 
kasvoille, myös silmälasien käyttäjille. Kehysten 
yläreunassa on kiinnityskohta, jolla Easy 3D -lasit saa 
tukevasti kiinni omiin silmälaseihin.

Kahdet 3D-passiivilasit
3D-elämyksestä tulee entistäkin miellyttävämpi 
kaksien 3D-lisälasien ansiosta, koska voit jakaa 
kokemuksen useamman kaverin kesken.
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Kohokohdat

* Varoitus:
* Jos sinulla tai perheenjäsenilläsi on ollut epileptisiä tai valonarkuuteen 

liittyviä kohtauksia, keskustele lääkärin kanssa, ennen kuin altistut 
vilkkuville valonlähteille, nopeille kuvasarjoille tai 3D-kuvalle.

* Jos haluat välttää epämukavaa oloa, kuten huimausta, päänsärkyä tai 
poissaolevuutta, älä katso 3D-kuvaa pitkään yhtäjaksoisesti. Jos 
tunnet huonovointisuutta, lopeta 3D-kuvan katselu äläkä aloita heti 
mitään mahdollisesti vaarallisia toimia, ennen kuin oireet loppuvat.

* Vanhempien on tarkkailtava lapsiaan 3D-katselun aikana ja 
varmistettava, että he eivät kärsi edellä mainituista oireista. 3D-kuvan 
katselemista ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille, koska heidän 
näkönsä ei ole vielä täysin kehittynyt.

* Älä käytä 3D-laseja muihin tarkoituksiin kuin 3D TV:n katseluun.
* TUKEHTUMISVAARA - Älä anna alle 3-vuotiaiden lasten leikkiä 3D-

laseilla, he saattavat tukehtua akkulokeron kanteen tai akkuun.
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Mitat
• Tuotteen paino: 0 kg
• Laatikon mitat (L x K x S): 0 x 0 x 0 mm

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2x 

puhdistusliinapakkaus, Terveysopas 3D:stä

Aiheeseen liittyviä tuotteita
• Yhteensopiva: _PDL7906, _PFL76X6, _PFL79X6, 

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