
 

 

Philips
Passiva 3D-glasögon

för Easy 3D TV-apparater

PTA426
Få hela sammanhanget

Med Oakley 3D-optik
Dela en verkligt uppslukande 3D-bioupplevelse med hela familjen. Easy 3D-glasögonen 
från Philips har Oakley 3D-optik för bästa prestanda, passform och stil.

Förstklassig hemmabioupplevelse med 3D
• Bättre ljushantering
• Flimmerfri 3D-upplevelse för timmar av underhållning
• Böjd form för bättre perifer sikt

Snygga och tåliga
• Lätt metallram för stil och bekvämlighet
• Reptåliga linser för optimal hållbarhet



 Bättre ljushantering
Reflektioner kan förstöra en 3D-
underhållningsupplevelse. Linserna är 
cylinderformade, vilket praktiskt taget eliminerar 
reflektioner, till skillnad från "plattare" 3D-linser som 
inte klarar att åtgärda problemet. Tack vare Oakley 
3D-optik kan Philips erbjuda en bekväm Easy 3D-
upplevelse.

Flimmerfri 3D-upplevelse
Flimmerfri 3D-upplevelse för timmar av 
underhållning

Böjd form
De här glasögonen är utrustade med Oakley 3D-
optik som är cylinderformad, vilket gör att 
glasögonen sitter bättre i ansiktet. Den böjda formen 
ger bättre 3D-sikt och således en bekvämare 
upplevelse.

Lätt metallram
Easy 3D-glasögonen är utformade i en lätt metallram. 
De har en trepunktspassform, som i det närmaste 
eliminerar den frustrerande lösa passformen hos 
vanliga glasögon. De har en snygg design med 
gummiskalm för långvarig bekvämlighet.

Reptåliga linser
3D-glasögonen för engångsbruk som man får på bio 
är sköra, och linserna blir lätt repiga. Oakley 3D-
optik tillverkas av ett material som tål repor. Se till 
att få hållbarhet som bygger på årtionden av 
innovation.
PTA426/00

Funktioner

* Hälsovarning!
* Om du eller någon i din familj har epilepsi eller är ljuskänslig, bör du 

rådfråga sjukvårdspersonal innan du utsätter dig för blinkande 
ljuskällor, snabba bildsekvenser och 3D-visning.

* För att undvika obehag som yrsel, huvudvärk och desorientering 
rekommenderar vi att du inte tittar på 3D under längre perioder. 
Om du upplever något obehag bör du sluta att titta på 3D och inte 
börja med någon potentiellt riskfull aktivitet förrän symptomen har 
försvunnit.

* Föräldrar bör övervaka sina barn när de tittar på 3D så att de inte 
upplever något av ovanstående obehag. 3D-tittande rekommenderas 
inte för barn under 6 år eftersom deras syn inte är fullt utvecklad 
ännu.

* Använd inte 3D-glasögonen i något annat syfte än att titta på 3D TV.
* KVÄVNINGSRISK – Låt inte barn under 3 år leka med 3D-

glasögonen, de kan kvävas av batterilocket eller batteriet.
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Mått
• Produktvikt: 0,079 kg
• Lådans mått (B x H x D): 64 x 56 x 180 mm

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: 1 x påse med 

rengöringsduk, 3D-hälsoguide

Relaterade produkter
• Kompatibel med: _PDL7906, _PFL76X6, 

_PFL79X6, _PFL8606D, _PFL8956D, _PFL4307, 
_PFL6xx7 (Eu), _PDL6907, _PFL5007 (Lat.am), 
_PFL6007 (Lat.am), _PFL7007 (Lat.am)
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