
 

 

Philips
Passzív 3D szemüveg

Easy 3D TV-khez

PTA417
Easy 3D házimoziélmény

Élvezze a kényelmes 3D élményt!
Ossza meg az igazán magával ragadó 3D élményt a barátaival vagy az egész családdal a 
további két Philips passzív 3D szemüveg használatával, melyek optimális kényelmet és 
kiváló minőséget biztosítanak.

Házimozi-élmény 3D-ben, kényelmes otthoni körülmények között
• Villódzásmentes 3D élmény hosszú órákon át
• Könnyű, így több órán át is kényelmes
• Éles képek kis "áthallással"
• Két passzív 3D szemüveg barátai vagy családja számára

Az Ön igényeihez tervezve
• Állítható orrnyereg-betét a maximális személyes kényelemért
• Optimális lencselefedettség még szemüvegeseknek is



 Villódzásmentes 3D élmény
Villódzásmentes 3D élmény hosszú órákon át

Kis súly a hosszan tartó kényelemért
Az Easy 3D szemüvegekben nincs elektronika és 
elem. Könnyűek és kényelmesek, így órákon 
keresztül viselhetők

Éles, villódzásmentes képek

Éles képek szellemképek nélkül - az Easy 3D a 
legkényelmesebb 3D opció az Ön számára. Ez a TV-
készülék képernyőjébe teljes mértékben beépített, 
FPR (Film Pattern Retarder) technológiát alkalmazó, 
fejlett 3D polarizálóval ellátott készülék 
maradéktalanul megajándékozza Önt a mozi 
nyújtotta élményekkel.

Állítható orrnyereg-betét
A 3D szemüvegek orrnyereg-betétei állíthatók, így 
bármilyen orrformához illeszkednek. Személyes 
kényelme még akkor is garantált, ha dioptriás 
szemüveget visel.

Optimális lencselefedettség
A széles lencsék és a finoman ívelt keret még a 
szemüvegviselők arcára is tökéletesen illenek. A 
keret felső élén elhelyezkedő kiegészítő kapoccsal az 
Easy 3D szemüveget még biztosabban rögzítheti saját 
szemüvegéhez.

Két passzív 3D szemüveg
Adunk további két passzív 3D szemüveget, hogy 
osztozhasson a 3D-élményben barátaival vagy 
családjával.
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Fénypontok

* Biztonsági figyelmeztetés:
* Ha családjában előfordult epilepszia vagy fényhatás által kiváltott 

roham, forduljon orvoshoz, mielőtt villogó fényforrást, sebesen 
változó képsorozatot vagy 3D-műsort tekintene meg.

* A rossz közérzet - például szédülés, fejfájás vagy tájékozódási 
zavarok - elkerülése érdekében a 3D hosszabb ideig tartó nézése 
nem javasolt. Ha bármilyen kellemetlenséget érez, ne nézzen tovább 
3D-t és a tünetek megszűnéséig azonnal függesszen fel minden 
lehetségesen veszélyes tevékenységet.

* A szülők ellenőrizzék, hogy gyermekeik nem tapasztalnak-e a 
fentiekben leírt kellemetlen tüneteket 3D nézése közben. 3D műsor 
nézése 6 éven aluli gyermekek számára nem javasolt, mivel még nem 
fejlődött ki teljesen a látórendszerük.

* A 3D szemüveget kizárólag 3D TV nézésére használja.
* FULLADÁSVESZÉLY - 3 év alatti gyermekek ne játsszanak a 3D 

szemüveggel, mivel az elemfedél vagy az elem lenyelése fulladást 
okozhat.
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Méretek
• Termék tömege: 0 kg
• Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 0 x 0 x 0 mm

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: 2 db tisztítókendő-csomag, 

3D egészségügyi útmutató

Kapcsolódó termékek
• Kompatibilitás:: _PDL7906, _PFL76X6, _PFL79X6, 

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