
 

 

Philips
Aktivní 3D brýle

pro televizory 3D Max

PTA516
Zážitek z domácího kina s funkcí 3D Max

Full HD 3D pro skutečně pohlcující zážitek
Vychutnejte si filmy, hry a sport ve 3D jako nikdy předtím s brýlemi 3D Max. Společnost 
Philips využívá technologii Active 3D, která poskytuje opravdu pohlcující zážitek ze 
sledování 3D v rozlišení Full HD. Užijte si dokonalé rozlišení ve 3D a buďte součástí akce!

Nejlepší zážitek z domácího kina ve 3D
• Aktivní technologie 3D Max pro 3D zážitek ve Full HD
• Vychutnejte si 3D na televizorech 3D Max a Full HD 3D od společnosti Philips
• Jedinečný režim zobrazení 3D Max na celou obrazovku pro dva hráče

Zaměření na uživatele
• Nastavitelný můstek na nos pro maximální pohodlí
• Lehké a flexibilní provedení pro maximální pohodlí
• Ochranné pouzdro pro bezpečné uložení brýlí
• Dobíjecí aktivní 3D brýle



 Aktivní technologie 3D Max

Nechte se pohltit filmy ve 3D přímo ve svém 
obývacím pokoji s technologií 3D Max. Vychutnejte 
si realistickou hloubku a ohromující rozlišení Full HD 
díky kombinaci výjimečně rychlého zobrazení a brýlí 
s aktivní závěrkou. S brýlemi a televizorem 3D Max 
si můžete maximálně vychutnat televizi ve 3D.

Televizor 3D Max a Full HD 3D ready
Tyto aktivní 3D brýle vám umožní dokonalý zážitek 
v kvalitě Full HD 3D na všech televizorech 3D Max 
i na starších televizorech formátu Full HD 3D ready.

Zobrazení 3D Max na celou obrazovku 
pro dva hráče

Tyto aktivní brýle 3D Max umožňují 
celoobrazovkový jedinečný požitek z hraní pro dva 
hráče. U 2D her pro dva hráče je obrazovka obvykle 
rozdělena na dvě poloviny. Technologie 3D však 
umožňuje jediným stisknutím tlačítka na brýlích pro 
každého hráče celoobrazovkové zobrazení.

Nastavitelný můstek na nos
Sedlo těchto 3D brýlí lze nastavit pro každý typ nosu. 
I když nosíte brýle na předpis, nemusíte se bát, že 
byste strádali.

Flexibilní a lehké
Díky pečlivé volbě lehkého a pružného materiálu 
jsou brýle maximálně pohodlné, takže je ani necítíte.

Ochranné pouzdro
Přiloženo je ochranné pouzdro pro bezpečné 
uložení brýlí v době, kdy je nepoužíváte.

Dobíjecí aktivní 3D brýle
Díky těmto aktivním 3D brýlím už nemusíte stále 
vyměňovat a vyhazovat baterie. Brýle jednoduše 
nabijete prostřednictvím rozhraní USB, váš 3D svět 
vás tak neopustí.
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Specifikace
Pohodlí
• Snadné použití: indikace vybití baterie, automatické 

vypnutí, nabíjení přes USB, vypínač pro zapnutí/
vypnutí, automatický režim pro dva hráče

Rozměry
• Hmotnost výrobku: 0,07 kg
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 75 x 88 x 238 mm

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Stručný návod k rychlému 

použití, Nabíjecí kabel USB A > Micro-B

Příbuzné výrobky
• Kompatibilní se: 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 (EU), 
_PFL7007 (EU), _PFL8007 (EU)

•

* Zdravotní upozornění:
* Pokud jste vy nebo někdo v rodině někdy trpěli epilepsií nebo 

záchvaty kvůli citlivosti na světlo, pak se před vystavením se blikajícím 
světelným zdrojům, rychlým obrazovým sekvencím či sledování 3D 
obrazu poraďte s lékařem.

* Chcete-li se vyhnout nepříjemným pocitům, jako je závrať, bolest 
hlavy nebo dezorientace, nedoporučujeme dlouhodobé sledování 
3D televize. Pokud budete mít nějaké nepříjemné pocity, přestaňte 
sledovat 3D televizi a nepouštějte se do žádných potenciálně 
rizikových aktivit, dokud příznaky nezmizí.

* Rodiče by měli dohlížet na děti, které sledují 3D obraz, a dávat 
pozor, zda se u nich neprojevují výše uvedené nepříjemné pocity. 
Sledování 3D obrazu se nedoporučuje u dětí do 6 let, protože jejich 
zrakové ústrojí ještě není plně vyvinuto.

* 3D brýle nepoužívejte k jiným účelům než sledování 3D televize.
* NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ – Nedovolte, aby si s 3D brýlemi hrály děti 

do 3 let, protože by se mohly udusit krytem baterie nebo baterií.
* Režim 3D Max pro dva hráče je podporován pouze televizory 3D 
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