
 

 

Philips
Óculos Passive 3D

para televisores Easy 3D

PTA417
Experiência de cinema em casa Easy 3D

Desfrute de uma experiência 3D confortável
Partilhe uma experiência 3D verdadeiramente envolvente com os seus amigos ou com 
toda a família com os dois pares de óculos Passive 3D adicionais da Philips. Estes foram 
concebidos para oferecer um óptimo conforto e proporcionar um alto desempenho.

Experiência confortável de cinema em casa 3D
• Experiência 3D sem cintilação para horas de diversão
• Leves para utilização prolongada com conforto
• Imagens nítidas c/ desempenho de baixa interferência
• Dois pares de óculos Passive 3D para os seus amigos ou família

Concebido a pensar em si
• Ponte ajustável para o melhor conforto pessoal
• Cobertura optimizada de lentes, mesmo para utilizadores de artigos oculares



 Experiência 3D sem cintilação
Experiência 3D sem cintilação para horas de 
diversão

Leve para utilização com conforto
Os óculos Easy 3D não contêm sistemas 
electrónicos ou pilhas. Estes são leves e confortáveis 
para uma utilização prolongada com conforto

Imagens nítidas e sem cintilação

Com imagens nítidas e baixa formação de imagens 
fantasma, o Easy 3D é a tecnologia 3D mais 
confortável de assistir. Graças à tecnologia FPR (Film 
Pattern Retarder) - um polarizador 3D avançado 
totalmente integrado no ecrã do televisor -, este 
está equipado e preparado para lhe proporcionar 
toda a emoção sensorial do cinema.

Ponte ajustável
Os apoios para o nariz destes óculos 3D são 
ajustáveis para se adaptarem a qualquer nariz. 
Mesmo durante a utilização de óculos graduados sob 
estes, o seu conforto de visualização é garantido.

Cobertura optimizada de lentes
As lentes grandes e a curvatura ligeira adaptam-se à 
maioria dos rostos, mesmo para utilizadores de 
artigos oculares. O gancho adicional na margem 
superior da armação também ajuda a fixar os óculos 
Easy 3D nos seus óculos pessoais.

Dois pares de óculos Passive 3D
Dois pares de óculos adicionais Passive 3D 
permitem-lhe desfrutar da experiência 3D 
confortável com mais amigos ou família.
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Destaques

* Aviso de saúde:
* Se sofrer ou tiver antecedentes familiares de epilepsia ou de crises 

epilépticas fotossensíveis, consulte um médico antes de se expor a 
fontes de luz intermitente, sequências de imagens rápidas ou 
visualização 3D.

* Para evitar desconforto, como tonturas, dores de cabeça ou 
desorientação, recomendamos que não assista a apresentações em 
3D durante períodos de tempo prolongados. Se sentir algum 
desconforto, pare de assistir a 3D e não inicie de imediato 
actividades potencialmente perigosas até os sintomas 
desaparecerem.

* Os pais devem supervisionar os seus filhos, enquanto estes assistem 
a 3D e garantir que não sentem nenhum desconforto, conforme 
mencionado acima. A visualização de 3D não é recomendada a 
crianças com idade inferior a 6 anos, visto que o seu sistema visual 
não está totalmente desenvolvido.

* Não utilize óculos 3D para outra finalidade, excepto para ver 
televisão em 3D.

* PERIGO DE ASFIXIA - Não permita que crianças com idade inferior 
a 3 anos brinquem com os óculos 3D, estes podem asfixiar-se com 
a tampa do compartimento da pilha ou com a pilha.
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Dimensões
• Peso do produto: 0 kg
• Dimensões da caixa (L x A x P): 0 x 0 x 0 mm

Acessórios
• Acessórios incluídos: 2 bolsas de panos de limpeza, 

Guia de saúde para 3D

Produtos Relacionados
• Compatível com: _PDL7906, _PFL76X6, 

_PFL79X6, _PFL8606D, _PFL8956D, _PFL4307, 
_PFL6xx7 (UE), _PDL6907, _PFL6007 (Am. Lat.), 
_PFL7007 (Am. Lat.)
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