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skirti „Easy 3D“ televizoriams

PTA417
„Easy 3D“ namų kino pojūčiai

Žiūrėkite 3D vaizdus patogiai
Naudokite papildomas dvi poras „Passive 3D“ akinių ir užburiančiais 3D vaizdais 
mėgaukitės kartu su draugais ar visa šeima. Jie itin patogūs ir užtikrina aukštos kokybės 
vaizdus.

Patogi namų kino 3D formato sistema
• Nemirgantis 3D vaizdas – galėsite mėgautis valandų valandas
• Mažas svoris – patogu dėvėti ilgą laiką
• Ryškus vaizdas su mažų tarpinių trukdžių charakteristikomis
• Dveji „Passive 3D“ akiniai – jūsų draugams ar šeimos nariams

Pritaikyta jums
• Reguliuojamas nosies lankelis – kad būtų kuo patogiau
• Optimali lęšių apimtis net dėvintiesiems akinius



 Nemirgantis 3D vaizdas
Nemirgantis 3D vaizdas – galėsite mėgautis valandų 
valandas

Mažas svoris ilgalaikiam patogumui
„Easy 3D“ akiniuose nėra elektronikos ar baterijų. Jie 
mažo svorio, juos patogu dėvėti ilgą laiką

Ryškus ir nemirgantis vaizdas

Pasižymintys ryškiu vaizdu be šešėlių, „Easy 3D“ yra 
patogiausias būdas žiūrėti 3D. O dėl FPR (juostos 
šablonų delsiklis, angl. Film Pattern Retarder) 
technologijos – pažangaus 3D poliarizatorius, visiškai 
integruoto į televizoriaus ekraną – jis yra parengtas 
suteikti jums visą kino teatro pojūčių žavesį.

Reguliuojamas nosies lankelis
Šių 3D akinių nosies atramėlės reguliuojamos, todėl 
tiks kiekvienai nosiai. Net po jais dėvint akinius 
patogumas garantuotas.

Optimali lęšių apimtis
Platūs lęšiai ir lenkta forma tiks daugeliui veidų, net 
dėvintiems akinius. Papildomas kabliukas ant 
viršutinio rėmelio krašto padės pritvirtinti „Easy 3D“ 
akinius prie jūsų nešiojamų akinių.

Dveji „Passive 3D“ akiniai
Turėdami dvi papildomas poras „Passive 3D“ akinių, 
galite patogiai mėgautis 3D vaizdais su daugiau 
draugų ar šeimos narių.
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Ypatybės

* Įspėjimas dėl sveikatos
* Jeigu jūsų šeimoje yra buvę epilepsijos arba fotojautrumo priepuolių, 

prieš žiūrėdami į blykstinės šviesos šaltinius, staigiai besikeičiančius 
vaizdus arba 3D vaizdą, pasitarkite su gydytoju.

* Siekiant išvengti tokių nepatogumų kaip svaigimas, galvos skausmas ar 
orientacijos sutrikimas, nerekomenduojame ilgai žiūrėti filmų 3D 
formatu. Pasijutę blogai, nustokite žiūrėję 3D ir nesiimkite jokios 
pavojingos veiklos, kol simptomai dar nėra neišnykę.

* Tėvai turi stebėti 3D formatą žiūrinčius vaikus ir įsitikinti, kad jie 
nepatiria jokio pirmiau minėto diskomforto. 3D nerekomenduojama 
žiūrėti mažesniems kaip 6 metų vaikams, kadangi jų regėjimo sistema 
dar nėra visiškai išsivysčiusi.

* Nenaudokite 3D akinių jokiais kitais tikslais tik 3D televizijos 
žiūrėjimui.

* PAVOJUS UŽSPRINGTI - neleiskite mažesniems kaip 3 metų 
vaikams žaisti su 3D akiniais, nes jie gali užspringti maitinimo 
elemento dangteliu arba elementu.
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Matmenys
• Gaminio svoris: 0 kg
• Dėžutės matmenys (W x H x D): 0 x 0 x 0 mm

Priedai
• Pridedami priedai: 2x valymo priemonių krepšiai, 

3D „Health Guide“

Susiję gaminiai
• Suderinama su: _PDL7906, _PFL76X6, _PFL79X6, 

_PFL8606D, _PFL8956D, _PFL4307, _PFL6xx7 
(ES), _PDL6907, _PFL6007 (Lot. Amer.), _PFL7007 
(Lot. Amer.)
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