
 

 

Philips
Passive 3D-bril

voor Easy 3D-TV's

PTA417
Easy 3D home cinema-beleving

Geniet uiterst comfortabel van 3D
Geniet samen met vrienden of het hele gezin van 3D met de twee extra Passive 3D-
brillen van Philips. Ze zijn ontworpen met het oog op comfort en leveren grootse 
prestaties.

Comfortabele 3D-beleving in huis
• Trillingsvrije 3D-beleving voor uren plezier
• Lichtgewicht voor lange uren comfort
• Scherpe beelden met weinig spookeffecten
• Twee Passieve 3D-brillen voor uw vrienden of familie

Ontworpen voor u
• Verstelbare neussteun voor een optimaal persoonlijk comfort
• Optimale bedekking van brillenglazen voor brildragers



 Trillingsvrije 3D-beleving
Trillingsvrije 3D-beleving voor uren plezier

Lichtgewicht voor langdurig comfort
De Easy 3D-bril bevat geen elektronica en batterijen. 
De 3D-bril is licht en comfortabel voor urenlang 
gebruik.

Scherpe beelden zonder trillingen

Easy 3D garandeert bijzonder scherp beeld en weinig 
spookeffecten voor de meest comfortabele 3D-
kijkervaring. Dankzij de FPR-technologie (Film 
Pattern Retarder), een geavanceerde 3D-polarisator 
die volledig in het TV-scherm is geïntegreerd, biedt 
Easy 3D dezelfde sensatie als in een bioscoop.

Verstelbare neussteun
De neussteuntjes van deze 3D-brillen kunnen voor 
elke neus passend worden gemaakt. Zelfs als u al een 
bril draagt, bent u verzekerd van een persoonlijk 
kijkcomfort.

Optimale bedekking van brillenglazen
Dankzij de brede glazen en het subtiele ontwerp past 
deze bril op vrijwel alle gezichten, zelfs bij 
brildragers. Met het haakje aan de bovenkant van het 
montuur kunt u de Easy 3D-bril aan uw eigen bril 
bevestigen.

Twee Passieve 3D-brillen
Met twee extra Passieve 3D-brillen geniet u van een 
comfortabele 3D-ervaring met uw vrienden of 
familie.
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Kenmerken

* Gezondheidswaarschuwing:
* als u of uw gezinsleden een voorgeschiedenis hebben van epilepsie of 

lichtgevoelige aanvallen, raadpleegt u een arts voordat u zichzelf 
blootstelt aan knipperende lichtbronnen, snel opeenvolgende 
beelden of 3D-beelden.

* Om ongemakken als duizeligheid, hoofdpijn en desoriëntatie te 
voorkomen, raden wij u aan geen 3D-beelden gedurende langere tijd 
te bekijken. Als u ongemak ervaart, dient u te stoppen met kijken 
naar 3D-beelden en geen handelingen uit te voeren die gevaarlijk 
kunnen zijn totdat alle symptomen zijn verdwenen.

* Ouders moeten hun kinderen in de gaten houden tijdens het kijken 
naar 3D en ervoor zorgen dat ze niet te maken krijgen met de 
ongemakken die hierboven zijn beschreven. 3D kijken wordt niet 
aanbevolen voor kinderen onder de 6 jaar, omdat hun visuele 
systeem nog niet volledig is ontwikkeld.

* Gebruik de 3D-bril niet voor een ander doel dan 3D TV-kijken.
* VERSTIKKINGSGEVAAR: laat kinderen jonger dan 3 jaar niet met 

de 3D-brillen spelen. Ze kunnen stikken in de batterijklep of de 
batterij.
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Afmetingen
• Gewicht van het product: 0 kg
• Afmetingen van doos (B x H x D): 0 x 0 x 0 mm

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: 2 tasjes met 

reinigingsdoekjes, Gezondheidsgids 3D

Verwante producten
• Compatibel met: _PDL7906, _PFL76X6, 

_PFL79X6, _PFL8606D, _PFL8956D, _PFL4307, 
_PFL6xx7 (EU), _PDL6907, _PFL6007 (Latijns-
Amerika), _PFL7007 (Latijns-Amerika)
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