Philips
Pasivna 3D-očala

za televizorje Easy 3D TV

PTA417

Doživetje domačega kina Easy 3D
Privoščite si udobne užitke v 3D
Z dodatnima paroma pasivnih 3D-očal Philips lahko izjemno pristne 3D-užitke delite s
prijatelji ali družino. Očala so izjemno udobna in izredno zmogljiva.
Udobno doživetje domačega kina v 3D
• 3D-slika brez migetanja za dolgotrajne užitke
• Lahka za dolgotrajno udobje
• Ostre slike z malo prelivanja
• Dva para pasivnih 3D-očal za prijatelje ali sorodnike
Zasnova po vaši meri
• Nastavljivi nosni nastavek za najboljše osebno udobje
• Optimalno pokritje leče tudi za ljudi, ki nosijo očala

PTA417/00

Pasivna 3D-očala

za televizorje Easy 3D TV

Specifikacije
Dimenzije

• Teža izdelka: 0 kg
• Dimenzije škatle (Š x V x G): 0 x 0 x 0 mm

Pribor

• Priložena dodatna oprema: 2 x vrečka s čistilno
krpico, Vodnik za zdravo uporabo v 3D

Značilnosti
Sorodni izdelki

• Združljivo z: _PDL7906, _PFL76X6, _PFL79X6,
_PFL8606D, _PFL8956D, _PFL4307, _PFL6xx7
(EU), _PDL6907, _PFL6007 (Latinska Amerika),
_PFL7007 (Latinska Amerika)
•

3D-slika brez migetanja

3D-slika brez migetanja za dolgotrajne užitke

Lahka za dolgotrajno udobje

Očala Easy 3D ne vsebujejo elektronike in baterij. So
lahka in udobna za dolgotrajno udobje

Jasna slika brez utripanja

Easy 3D odlikujejo ostre slike brez odsevov, zato
omogoča kar najudobnejše gledanje 3D-vsebin.
Napredna 3D-polarizacijska tehnologija FPR (Film
Pattern Retarder), ki je vgrajena v TV-zaslon, pa vam
omogoča popolnoma kinematografske užitke.

Nastavljivi nosni nastavek

Nosne blazinice teh 3D-očal so nastavljive, zato se
prilegajo na vsak nos. Udobje je zagotovljeno tudi, če
pod njimi nosite očala z dioptrijo.

Optimalno pokritje leče

Široka leča in prilagojena zasnova sta primerni za
večino obrazov, tudi za osebe, ki že nosijo očala.
Očala Easy 3D lahko z dodatno zanko na zgornjem
robu okvirja pritrdite na svoja osebna očala.

Dva para pasivnih 3D-očal

Z dodatnima paroma pasivnih 3D-očal lahko udobne
užitke v 3D delite s prijatelji ali sorodniki.
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* Zdravstveno opozorilo:
* Če je kdo od vaših sorodnikov imel epilepsijo ali napade zaradi
občutljivosti na svetlobo, se posvetujte z zdravnikom, preden se
izpostavite virom utripajoče svetlobe, hitrim slikovnim zaporedjem
ali gledanju vsebine 3D.
* Da se izognete težavam, kot so vrtoglavica, glavobol in zmedenost,
vam priporočamo, da 3D-vsebin ne gledate dlje časa. Če začutite
težave, nehajte gledati 3D-vsebino in se ne začnite takoj ukvarjati z
morebitno nevarnimi dejavnostmi (kot je vožnja avtomobila), dokler
simptomi ne izginejo.
* Starši morajo biti pozorni na otroke, ko gledajo 3D-vsebine, in
zagotoviti, da ne občutijo težav, ki so navedene zgoraj. Gledanje 3Dvsebin ni priporočljivo za otroke do 6. leta starosti, ker se njihov vid
še ni povsem razvil.
* 3D-očala uporabljajte izključno za gledanje 3D-vsebin.
* NEVARNOST ZADUŠITVE – ne dovolite, da bi se s 3D-očali igrali
otroci do 3. leta starosti, ker se lahko zadušijo s pokrovom baterije
ali z baterijo.

