
 

 

Philips
Aktive 3D-briller

til 3D Max TV

PTA507
3D Max-hjemmebiografoplevelse

Full HD 3D giver en virkelig medrivende oplevelse
Oplev 3D-film, -spil og -sport på en helt ny måde med 3D Max-briller. Philips bruger den 
nyeste aktive 3D-teknologi til at levere virkelig fængslende Full HD 3D-visning. Nyd den 
ultimative opløsning i 3D, og bliv en del af begivenhederne!

Den ultimative 3D-oplevelse i hjemmebiografen
• Aktiv 3D Max-teknologi, der giver en Full HD 3D-oplevelse
• Nyd 3D på Philips 3D Max og Full HD 3D ready TV
• Unik 3D Max-tilstand til fuldskærmsspil for to spillere
• Aktive 3D-briller med høj kontrast giver den bedste 3D-oplevelse

Designet til dig
• Fleksibelt og let design med maksimal komfort
• Optimal objektivdækning, selv for brillebrugere
• Genopladelige aktive 3D-briller



 Aktiv 3D Max-teknologi

Lad dig begejstre over 3D-film i din egen stue med 
3D Max. Nyd ægte dybde og fantastisk Full HD-
opløsning takket være kombinationen af den 
ultrahurtige skærm og briller med Active shutter. 
Med disse 3D Max-briller og dit 3D Max-TV kan du 
nu begynde at nyde TV i 3D.

3D Max og Full HD 3D ready TV
Disse aktive 3D-briller giver dig Full HD 3D-
oplevelse på alle 3D Max TV samt på tidligere Full 
HD 3D ready TV.

3D Max fuldskærmsspil for to spillere

Med disse aktive 3D Max-briller kan dit TV give to 
spillere den ultimative spiloplevelse i fuld skærm. I 

2D-spil for to spillere ser hver spiller normalt sit eget 
spil på halvdelen af skærmen. Ved hjælp af 3D-
teknologi kan hver spiller nu nyde spillet i fuld skærm 
på samme tid, ved et klik på knappen på brillerne.

Fleksible og lette
De lette og fleksible materialer, der er valgt til dette 
design, betyder, at de føles så komfortable, at du slet 
ikke mærker, at du har dem på.

Optimal objektivdækning
Det brede objektiv og den diskrete krumning passer 
til de fleste ansigter, også selvom du bruger briller. 
Den ekstra krog øverst på stellet er også med til at 
fæstne Easy 3D-brillerne på dine egne briller.

Genopladelige aktive 3D-briller
Med disse aktive 3D-briller behøver du aldrig mere 
udskifte batterier eller skaffe dig af med dem. Med 
USB kan du give brillerne liv igen, uden at du skal 
undvære 3D-oplevelsen.

Linser med høj kontrast
Almindelige aktive 3D-briller med polariseringsfilter 
er en anelse mørke, når lyset passerer igennem dem. 
Med disse linser med høj kontrast forbedres hele din 
3D-oplevelse og bliver endnu mere fornøjelig.
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Specifikationer
Komfort
• Brugervenlig: indikator for lavt batteriniveau, 

autosluk, USB-genopladelige, on/off-kontakt (tænd/
sluk), automatisk tilstand til to spillere

Mål
• Vægt: 0,07 kg
• Produktmål (B × D × H): 75 x 88 x 238 mm

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: 1 pose med rengøringsklud, 

Opladerkabel USB A > Mikro-B, Brugervejledning

Relaterede produkter
• Kompatibel med: PTA215, 32PFL9606, 37PFL9606, 

40PFL8505, 40PFL8605, 40PFL8606, 40PFL9605D, 
40PFL9606, 40PFL9705, 40PFL9715, 42PFL8605, 
46PDL8906, 46PFL8505, 46PFL8605, 46PFL8606, 
46PFL8685, 46PFL8686, 46PFL9705, 46PFL9706, 
46PFL9715, 52PFL8605, 52PFL9606, 58PFL9955, 
58PFL9955D, 58PFL9956, _PFL5507 (Europa), 
_PFL7007 (Europa), _PFL8007 (Europa), 
46PFL9007, 60PFL9007

•

* Advarsel om helbredsrisici:
* Hvis du eller din familie har tendens til epilepsi eller lysfølsomme 

kramper, bør du konsultere en læge, før du udsætter dig selv for 
blinkende lyskilder, hurtige billedsekvenser eller 3D-visning.

* For at undgå ubehag som f.eks. svimmelhed, hovedpine eller 
desorientering anbefaler vi, at du ikke ser 3D i længere tid ad gangen. 
Hvis du oplever nogen form for ubehag, skal du holde op med at se 
3D og undgå straks efter at foretage dig potentielt farlige ting, indtil 
dine symptomer har fortaget sig

* Forældre bør holde øje med deres børn, mens de ser 3D, og sikre 
sig, at de ikke oplever ubehag som nævnt ovenfor. Det anbefales, at 
børn under 6 år ikke ser 3D, da deres syn endnu ikke er fuldt 
udviklet.

* Brug ikke 3D-brillerne til andre formål end at se 3D-TV.
* KVÆLNINGSFARE - Lad ikke børn under 3 år lege med 3D-

brillerne, da de kan blive kvalt i batteridækslet eller batteriet.
* 3D Max spil for to spillere understøttes kun på 3D Max TV med 

følgende sættyper: 58pfl9956, 46pfl9706, 37pfl9606, 52pfl9606, 
46pfl8686, 40pfl8606, 46pfl8606, _pfl5507 (Eu), _pfl7007 (Eu), 
_pfl8007 (Eu), _pfl9x07
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