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„3D Max“ namų kino pojūčiai
„Full HD 3D“ – iš tiesų įtraukiantis vaizdas
Užsidėję „3D Max“ akinius 3D filmais, žaidimais ir sporto varžybomis galėsite mėgautis taip, kaip to
nedarėte iki šiol. „Philips“ naudoja naujausią „Active 3D“ technologiją, kuri leidžia pasinerti į „Full
HD 3D“ pasaulį. Mėgaukitės pačia geriausia skiriamąja geba 3D formatu ir būkite veiksmo sūkuryje!
Nepakartojami 3D namų kino pojūčiai
• „Active 3D Max“ technologija, skirta „Full HD 3D“ potyriams
• Mėgaukitės 3D efektu „Philips“ televizoriuose „3D Max“ ir „Full HD 3D Ready“
• Unikalus dviem žaidėjams skirtas žaidimo visame ekrane režimas „3D Max“
• Didelio kontrastingumo „Active 3D“ akiniai, garantuojantys geriausius pojūčius 3D formatu
Pritaikyta jums
• Lanksti ir lengva konstrukcija didžiausiam patogumui
• Optimali lęšių apimtis net dėvintiesiems akinius
• Apsauginis akinių dėklas
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„Active 3D“ akiniai

skirti „3D Max“ televizoriams

Ypatybės

Specifikacijos

„Active 3D Max“ technologija

visame ekrane režimu. Dviem žaidėjams skirtuose
2D žaidimuose kiekvienas žaidėjas savo žaidimą
paprastai mato pusėje ekrano. Naudojant 3D
technologiją, abu žaidėjai viso ekrano vaizdu gali
mėgautis vienu metu, reikia tik nuspausti ant akinių
esantį mygtuką.

Lanksti ir lengva konstrukcija

Pagaminti iš lengvų ir lanksčių medžiagų, jie yra tokie
patogūs, kad užmiršite, jog juos dėvite.

Optimali lęšių apimtis
Su „3D Max“ mėgaukitės 3D filmais savo svetainėje.
Mėgaukitės tikrovišku gyliu ir stulbinama „Full HD“
skiriamąja geba, kuriuos užtikrina greito veikimo
ekranas ir aktyviosios užsklandos akiniai. Su šiais „3D
Max“ akiniais ir „3D Max“ TV galite pradėti mėgautis
3D TV.

„3D Max“ ir „Full HD 3D Ready“ TV

Šie „Active 3D“akiniai leis mėgautis „Full HD 3D“
potyriais žiūrint visus „3D Max“ ir ankstesnės serijos
„Full HD 3D Ready“ televizorius.

Dviem žaidėjams skirtas žaidimo visame
ekrane režimas „3D Max“

Platūs lęšiai ir lenkta forma tiks daugeliui veidų, net
dėvintiems akinius. Papildomas kabliukas ant
viršutinio rėmelio krašto padės pritvirtinti „Easy 3D“
akinius prie jūsų nešiojamų akinių.

Apsauginis dėklas

Kad akinius būtų galima saugiai laikyti, kai jie
nenaudojami, pridedamas apsauginis dėklas.

didelio kontrastingumo lęšiai

Įprastiniai „Active 3D“ akiniai su poliarizuotais filtrais
yra šiek tiek per tamsūs, net patekus šviesai. Su šiais
didelio kontrastingumo akiniais žiūrėti 3D vaizdus
bus daug maloniau ir patogiau.

Patogumas

• Lengva naudoti: senkančios baterijos indikatorius,
automatinis išjungimas, įjungimo / išjungimo
jungiklis, dviejų žaidėjų automatinis režimas

Matmenys

• Gaminio svoris: 0,07 kg
• Gaminio matmenys (P x A x G): 75 x 88 x 238 mm

Priedai

• Pridedami priedai: 1 baterija CR2032, 1 valymo
servetėlių pakuotė, Vartotojo vadovas

Susiję gaminiai

• Suderinama su: 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 (ES),
_PFL7007 (ES), _PFL8007 (ES), 46PFL9707,
60PFL9607
•

Naudodami šiuos „3D Max“ akinius, per savo TV
galite mėgautis dviem žaidėjams skirtu žaidimo
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* Įspėjimas dėl sveikatos
* Jeigu jūsų šeimoje yra buvę epilepsijos arba fotojautrumo priepuolių,
prieš žiūrėdami į blykstinės šviesos šaltinius, staigiai besikeičiančius
vaizdus arba 3D vaizdą, pasitarkite su gydytoju.
* Siekiant išvengti tokių nepatogumų kaip svaigimas, galvos skausmas ar
orientacijos sutrikimas, nerekomenduojame ilgai žiūrėti filmų 3D
formatu. Pasijutę blogai, nustokite žiūrėję 3D ir nesiimkite jokios
pavojingos veiklos, kol simptomai dar nėra neišnykę.
* Tėvai turi stebėti 3D formatą žiūrinčius vaikus ir įsitikinti, kad jie
nepatiria jokio pirmiau minėto diskomforto. 3D nerekomenduojama
žiūrėti mažesniems kaip 6 metų vaikams, kadangi jų regėjimo sistema
dar nėra visiškai išsivysčiusi.
* Nenaudokite 3D akinių jokiais kitais tikslais tik 3D televizijos
žiūrėjimui.
* PAVOJUS UŽSPRINGTI - neleiskite mažesniems kaip 3 metų
vaikams žaisti su 3D akiniais, nes jie gali užspringti maitinimo
elemento dangteliu arba elementu.
* „3D Max“ dviejų žaidėjų žaidimą palaiko tik „3D Max“ TV, kurių
rinkinių tipai: 58pfl9956, 46pfl9706, 37pfl9606, 52pfl9606, 46pfl8686,
40pfl8606, 46pfl8606, _pfl5507 (Eu), _pfl7007 (Eu), _pfl8007 (Eu),
_pfl9x07

