
 

 

Philips
Pasīvās 3D brilles

Easy 3D televizoriem

PTA426
Iegūstiet pilnīgāku attēlu

Ar Oakley 3D optiku
Patiesi aizraujošs 3D filmu baudījums ar visu ģimeni. Šīm Philips Easy 3D brillēm ir Oakley 
3D optika vislabākajam sniegumam, komfortam un stilam.

Lielas veiktspējas mājas kinoteātra 3D pieredze
• Labāka gaismas apstrāde
• 3D attēls bez mirgošanas ilgstošai izklaidei
• Augsts izliekums vislabākajai perifērai redzamībai

Stilīgas un izturīgas
• Viegls metāla ietvars stilam un ērtībām
• Pret skrāpējumiem noturīgas lēcas optimālai izturībai



 Labāka gaismas apstrāde
Atstarošanās var sabojāt 3D izklaidi. Šīm lēcām ir 
cilindrisks pamatnes izliekums, kas novērš 
atstarošanos, pretstatā "plakanajām" 3D lēcām. 
Pateicoties Oakley 3D optikai, Philips var nodrošināt 
visērtāko Easy 3D baudījumu.

3D attēls bez mirgošanas
3D attēls bez mirgošanas ilgstošai izklaidei

Augsts izliekums
Šīm brillēm ir Oakley 3D optika ar cilindrisku 
pamatnes izliekumu, nodrošinot briļļu ciešāku 
piekļaušanos cilvēka sejai. Augstais izliekums garantē 
labāku perifēru redzamību 3D efektam, līdz ar to arī 
ērtāku skatīšanos.

Viegls metāla ietvars
Šīs Easy 3D brilles ir izgatavotas no viegla metāla 
ietvara. Tām ir trīspunktu stiprinājums, kas novērš 
briļļu noslīdēšanu - tik ļoti kaitinošu optisko briļļu 
gadījumā. 3D brillēm ir stilīgs dizains ar gumijas 
kājiņām ilgstošam komfortam.

Pret skrāpējumiem noturīgas lēcas
Vienreizlietojamās kinoteātru 3D brilles ir trauslas 
un to lēcas ir viegli saskrāpējamas. Oakley 3D optika 
ir izgatavota no materiāla, kas ir noturīgs pret 
skrāpējumiem. Brillēm ir augsts izturības līmenis, kas 
iegūts vairāku gadu desmitu inovāciju rezultātā.
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Izceltie produkti

* Brīdinājums par veselību:
* Ja jums vai kādam jūsu ģimenes loceklim ir bijušas epilepsijas vai 

gaismjutības lēkmes, pirms mirgojošu gaismas avotu, ātri mainīgu 
attēlu vai 3D skatīšanās konsultējieties ar medicīnas speciālistu.

* Lai nerastos nepatīkamas sajūtas, piemēram, reibonis, galvassāpes vai 
dezorientācija, nav ieteicams ilgstoši skatīties 3D saturu. Ja jūtat 
jebkādas nepatīkamas sajūtas, pārstājiet skatīties 3D saturu un uzreiz 
pēc tam neveiciet nekādas iespējami bīstamas darbības, līdz izzūd 
simptomi.

* Vecākiem jāuzrauga bērni, kas televizoru skatās 3D formātā, un 
jānovēro, vai bērniem nerodas iepriekš minētās nepatīkamās sajūtas. 
3D formātu nav ieteicams skatīties bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem, 
jo viņu redzes sistēma vēl nav pilnīgi attīstījusies.

* Izmantojiet 3D brilles tikai, lai skatītos 3D televizoru.
* NOSMAKŠANAS RISKS — neļaujiet spēlēties ar 3D brillēm 

bērniem, kas jaunāki par 3 gadiem, jo viņi var aizrīties ar akumulatora 
nodalījuma vāciņu vai akumulatoru.
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Izmēri
• Produkta svars: 0,079 kg
• Kastes izmēri (W x H x D): 64 x 56 x 180 mm

Piederumi
• Iekļautie piederumi: 1x tīrīšanas drāniņas maisiņš, 

3D veselības rokasgrāmata

Saistītie produkti
• Saderīgs ar: _PDL7906, _PFL76X6, _PFL79X6, 

_PFL8606D, _PFL8956D, _PFL4307, _PFL6xx7 
(Eu), _PDL6907, _PFL5007 (Lat Am), _PFL6007 
(Lat Am), _PFL7007 (Lat Am)
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