
 

 

Philips
Ενεργά γυαλιά 3D

για τηλεοράσεις 3D Max

PTA516
Εμπειρία οικιακού κινηματογράφου 3D Max
Full HD 3D για πραγματικά καθηλωτική προβολή
Οι ταινίες, τα παιχνίδια και τα σπορ σε 3D φαίνονται καλύτερα από ποτέ, με αυτά τα γυαλιά 3D 

Max. Η Philips χρησιμοποιεί την πιο πρόσφατη τεχνολογία ενεργητικού 3D για να σας προσφέρει 

μια πραγματικά καθηλωτική προβολή σε Full HD 3D. Απολαύστε την απόλυτη ανάλυση 3D και 

μεταφερθείτε στην καρδιά της δράσης!

Η απόλυτη εμπειρία οικιακού κινηματογράφου 3D
• Τεχνολογία Active 3D Max για εμπειρία Full HD 3D
• Απολαύστε 3D στις τηλεοράσεις Full HD 3D ready με τεχνολογία 3D Max της Philips
• Μοναδική λειτουργία παιχνιδιού για δύο παίκτες, με την τεχνολογία 3D Max πλήρους 
οθόνης

Σχεδιασμένα ειδικά για εσάς
• Ρυθμιζόμενη γέφυρα μύτης για μέγιστη άνεση
• Εύκαμπτο και ελαφρύ σχέδιο για μέγιστη άνεση
• Προστατευτική θήκη για να αποθηκεύετε τα γυαλιά σας με ασφάλεια
• Επαναφορτιζόμενα ενεργά γυαλιά 3D



 Τεχνολογία Active 3D Max

Χαρείτε τη μαγεία των ταινιών 3D στο σαλόνι σας 
με την τεχνολογία 3D Max. Απολαύστε ρεαλιστικό 
βάθος και εντυπωσιακή ανάλυση Full HD χάρη στο 
συνδυασμό της εξαιρετικά γρήγορης οθόνης και 
των γυαλιών ενεργού κλείστρου. Με τα γυαλιά και 
την τηλεόραση 3D Max, μπορείτε να αρχίσετε να 
απολαμβάνετε τη μαγεία της τηλεόρασης 3D.

Τηλεόραση Full HD 3D ready με 
τεχνολογία 3D Max
Αυτά τα ενεργά γυαλιά 3D προσφέρουν την 
εμπειρία Full HD 3D σε όλες τις τηλεοράσεις με 
τεχνολογία 3D Max, καθώς και στις προηγούμενες 
τηλεοράσεις Full HD 3D ready.

3D Max πλήρους οθόνης για δύο 
παίκτες

Με αυτά τα ενεργά γυαλιά 3D Max, η τηλεόρασή 
σας μπορεί να σας προσφέρει την απόλυτη 

εμπειρία παιχνιδιού για δύο παίκτες σε πλήρη 
οθόνη. Στα παιχνίδια 2D για δύο παίκτες, ο κάθε 
παίκτης βλέπει συνήθως το παιχνίδι στη μισή 
οθόνη. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία 3D, 
κάθε παίκτης μπορεί πλέον να απολαμβάνει το 
παιχνίδι σε πλήρη οθόνη ταυτόχρονα με τον άλλο, 
πατώντας απλώς ένα κουμπί στα γυαλιά.

Ρυθμιζόμενη γέφυρα μύτης
Αυτά τα γυαλιά 3D διαθέτουν ρυθμιζόμενα 
μαξιλαράκια ώστε να ταιριάζουν σε κάθε μύτη. 
Ακόμα κι όταν τα φοράτε πάνω από γυαλιά 
μυωπίας, σας προσφέρουν μια εμπειρία άνετης 
προβολής.

Εύκαμπτα και ελαφριά
Χάρη στη χρήση ελαφριών και εύκαμπτων υλικών, 
τα γυαλιά αυτά είναι τόσο άνετα που θα ξεχάσετε 
ότι τα φοράτε.

Προστατευτική θήκη
Παρέχεται προστατευτική θήκη για εύκολη και 
άνετη αποθήκευση των γυαλιών όταν δεν τα 
χρησιμοποιείτε.

Επαναφορτιζόμενα ενεργά γυαλιά 3D
Με αυτά τα ενεργά γυαλιά 3D, δεν θα χρειαστεί 
ποτέ ξανά να αντικαταστήσετε ή να πετάξετε 
μπαταρίες. Η δυνατότητα φόρτισης μέσω USB 
εξασφαλίζει ότι μπορείτε να απολαμβάνετε την 
εμπειρία 3D χωρίς περιορισμούς.
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Προδιαγραφές
Ευκολία
• Ευκολία στη χρήση: ένδειξη χαμηλής μπαταρίας, 
αυτόματη απενεργοποίηση, επαναφόρτιση 
μέσω USB, διακόπτης on-off, αυτόματη 
λειτουργία για δύο παίκτες

Διαστάσεις
• Βάρος προϊόντος: 0,07 κ.
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 75 x 88 x 238 
χιλ.

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Οδηγός 
γρήγορης έναρξης, Καλώδιο φόρτισης USB A > 
Micro-B

Σχετικά προϊόντα
• Συμβατότητα με: 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 
(ΕΕ), _PFL7007 (ΕΕ), _PFL8007 (ΕΕ)

•

* Προειδοποίηση σχετικά με την υγεία
* Εάν εσείς ή η οικογένειά σας έχετε ιστορικό επιληψίας ή κρίσεων 
φωτοευαισθησίας, συμβουλευθείτε γιατρό πριν από την έκθεση 
σε πηγές φωτός που αναβοσβήνουν, ταχεία εναλλαγή εικόνων ή 
παρακολούθηση 3D περιεχόμενου.

* Για να αποφύγετε ενοχλήσεις όπως ζαλάδες, πονοκέφαλο ή 
απώλεια προσανατολισμού, συνιστούμε να μην παρακολουθείτε 
περιεχόμενο 3D για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Εάν αισθανθείτε 
οποιαδήποτε ενόχληση, διακόψτε την παρακολούθηση 3D 
περιεχόμενου, και μην επιδοθείτε σε καμία δυνητικά επικίνδυνη 
δραστηριότητα ώσπου να εκλείψουν τα συμπτώματα.

* Οι γονείς πρέπει να παρακολουθούν τα παιδιά τους ενώ βλέπουν 
τηλεόραση σε λειτουργία 3D, και να βεβαιώνονται ότι δεν 
παρουσιάζουν καμία από τις παραπάνω ενοχλήσεις. Η 
παρακολούθηση 3D δεν συνιστάται για παιδιά κάτω των 6 ετών, 
καθώς το οπτικό τους σύστημα δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένο.

* Μην χρησιμοποιείτε τα γυαλιά 3D για κανένα άλλο σκοπό εκτός 
από την παρακολούθηση τηλεόρασης 3D.

* ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - Μην αφήνετε παιδιά κάτω των 3 ετών 
να παίζουν με τα γυαλιά 3D, καθώς υπάρχει κίνδυνος να πνιγούν 
με το καπάκι της μπαταρίας ή την μπαταρία.

* Η λειτουργία παιχνιδιών για δύο παίκτες 3D Max υποστηρίζεται 
μόνο από τις τηλεοράσεις 3D Max με τους ακόλουθους κωδικούς: 
58pfl9956, 46pfl9706, 37pfl9606, 52pfl9606, 46pfl8686, 40pfl8606, 
46pfl8606, _pfl5507 (Eu), _pfl7007 (Eu), _pfl8007 (Eu), _pfl9x07
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