
 

 

Philips
Pasivna 3D-očala

za televizorje Easy 3D TV

PTA426
Privoščite si večjo sliko

S 3D-optiko Oakley
Z vso družino se prepustite izjemno pristnim kinematografskim 3D-užitkom. Ta Philipsova 
očala Easy 3D vsebujejo 3D-optiko Oakley za najvišjo učinkovitost in udobje ter najlepši 
slog.

Uživajte v domačem kinu 3D visoke zmogljivosti
• Boljše upravljanje s svetlobo
• 3D-slika brez migetanja za dolgotrajne užitke
• Široke ukrivljene leče za najboljši periferni vid

Elegantna in trpežna
• Lahek kovinski okvir za eleganco in udobje
• Leče so odporne proti praskam za optimalno trpežnost



 Boljše upravljanje s svetlobo
Odsevi lahko pokvarijo užitke ob 3D-razvedrilu. Ta 
očala imajo cilindrične leče z upognjenim profilom, ki 
odpravljajo odseve, česar bolj ploščate 3D-leče ne 
zmorejo. Philips s 3D-optiko Oakley tako zagotavlja 
najudobnejšo uporabo očal Easy 3D.

3D-slika brez migetanja
3D-slika brez migetanja za dolgotrajne užitke

Široke ukrivljene leče
Ta očala vsebujejo 3D-optiko Oakley in cilindrične 
upognjene leče, ki omogočajo boljše prileganje očal 
na obraz. Široke ukrivljene leče omogočajo boljši 
periferni vid pri 3D-vsebinah in tako udobnejše 
gledanje.

Lahek kovinski okvir
Ta očala Easy 3D imajo lahek kovinski okvir. 
Zasnovana so po načelu tritočkovnega prileganja, ki 
odpravlja nadležno ohlapno namestitev običajnih 
očal. So elegantne zasnove in imajo gumijaste ročke 
za dolgotrajno udobje.

Leče so odporne proti praskam
3D-očala za enkratno uporabo v kinodvoranah so 
lomljiva, leče pa lahko hitro opraskate. Leče s 3D-
optiko Oakley so izdelane iz materiala, ki je odporen 
na praske. Zagotovo boste deležni trpežnih očal, ki 
vsebujejo več desetletij inovacij.
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Značilnosti

* 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 3D-
vsebin 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.
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Dimenzije
• Teža izdelka: 0,079 kg
• Dimenzije škatle (Š x V x G): 64 x 56 x 180 mm

Pribor
• Priložena dodatna oprema: 1 x vrečka s čistilno 

krpico, Vodnik za zdravo uporabo v 3D

Sorodni izdelki
• Združljivo z: _PDL7906, _PFL76X6, _PFL79X6, 

_PFL8606D, _PFL8956D, _PFL4307, _PFL6xx7 
(EU), _PDL6907, _PFL5007 (Latinska Amerika), 
_PFL6007 (Latinska Amerika), _PFL7007 (Latinska 
Amerika)
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