
 

 

Philips
Pasivní 3D brýle

pro televizory Easy 3D

PTA426
Získejte větší obraz

S optikou Oakley 3D
Sdílejte opravdu pohlcující 3D zážitek s celou rodinou. Brýle Easy 3D od společnosti 
Philips přináší stylové a pohodlné provedení se špičkovou kvalitou díky optice Oakley 3D.

Domácí kino poskytující unikátní 3D zážitky
• Lepší vedení světla
• 3D zážitek bez blikání obrazu pro dlouhé hodiny zábavy
• Vypouklý tvar pro optimální periferní vidění

Stylové a odolné
• Lehké kovové obroučky – stylové a pohodlné
• Maximální odolnost díky optice odolné proti poškrábání



 Lepší vedení světla
Odrazy světla jsou hlavní překážkou 3D zábavy. Tato 
cylindrická optika však narozdíl od „ploché“ optiky, 
která tento problém neřeší, skutečně eliminuje 
odrazy. Díky optice Oakley 3D může společnost 
Philips nabídnout brýle Easy 3D pro opravdu 
pohodlné sledování.

3D zážitek bez blikání obrazu
3D zážitek bez blikání obrazu pro dlouhé hodiny 
zábavy

Vypouklý tvar
Tyto brýle jsou vybaveny optikou Oakley 3D, která 
se vyznačuje cylindrickým zakřivením umožňujícím 
pohodlné používání brýlí a dokonalejší periferní 
vidění ve 3D. Poskytne vám tak ještě lepší zážitky ze 
sledování 3D.

Lehké kovové obroučky
Brýle Easy 3D mají lehké kovové obroučky. Vychází 
z koncepce tříbodového usazení, takže naprosto 
eliminují frustraci běžnou pro brýle, které nesedí za 
žádnou cenu. Jejich stylový design s plastovými 
stranicemi umožňuje dlouhé hodiny pohodlného 
sledování.

Optika odolná proti poškrábání
Jednorázové 3D brýle v kinech jsou křehké a jejich 
optika se lehce poškrábe. Optika Oakley 3D byla 
vyrobena z materiálu, který odolá poškrábání. Jejich 
vysokou odolností si můžete být skutečně jistí, 
vychází totiž z mnohaletého vývoje a inovací.
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Přednosti

* Zdravotní upozornění:
* Pokud jste vy nebo někdo v rodině někdy trpěli epilepsií nebo 

záchvaty kvůli citlivosti na světlo, pak se před vystavením se blikajícím 
světelným zdrojům, rychlým obrazovým sekvencím či sledování 3D 
obrazu poraďte s lékařem.

* Chcete-li se vyhnout nepříjemným pocitům, jako je závrať, bolest 
hlavy nebo dezorientace, nedoporučujeme dlouhodobé sledování 
3D televize. Pokud budete mít nějaké nepříjemné pocity, přestaňte 
sledovat 3D televizi a nepouštějte se do žádných potenciálně 
rizikových aktivit, dokud příznaky nezmizí.

* Rodiče by měli dohlížet na děti, které sledují 3D obraz, a dávat 
pozor, zda se u nich neprojevují výše uvedené nepříjemné pocity. 
Sledování 3D obrazu se nedoporučuje u dětí do 6 let, protože jejich 
zrakové ústrojí ještě není plně vyvinuto.

* 3D brýle nepoužívejte k jiným účelům než sledování 3D televize.
* NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ – Nedovolte, aby si s 3D brýlemi hrály děti 

do 3 let, protože by se mohly udusit krytem baterie nebo baterií.
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