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Aktív 3D szemüveg

3D Max TV-khez

PTA517
3D Max házimoziélmény

Full HD 3D a magával ragadó vizuális élményért
A 3D Max szemüvegek a 3D filmek, játékok és sportközvetítések forradalmian új élményét nyújtják. A 

Philips a legmodernebb aktív 3D technológiát használja a valóban magával ragadó Full HD 3D élmény 

megteremtésére. Élvezze a tökéletes felbontást 3D-ben, és legyen részese a cselekménynek!

A tökéletes 3D házimozi élménye
• Aktív 3D Max technológia a Full HD 3D élményért
• Élvezze a 3D-t a Philips 3D Max és Full HD 3D ready TV-készülékeken
• Egyedülálló 3D Max, két résztvevős, teljes képernyős játék üzemmód
• Nagy kontrasztú aktív 3D szemüvegek a tökéletes 3D élményért

Az Ön igényeihez tervezve
• Állítható orrnyereg-betét a maximális személyes kényelemért
• Rugalmas és könnyű kialakítás a maximális kényelem érdekében
• Védőtáska a szemüveg biztonságos tárolásához
• Tölthető aktív 3D szemüveg
• Nézzen 3D filmeket hosszú órákon át egyetlen akkumulátor-töltéssel!



 Aktív 3D Max technológia

Hagyja, hogy magával ragadja a 3D filmek élménye a 
3D Max jóvoltából, saját otthonában. Az ultrarövid 
válaszidejű képernyő és az aktív shutter szemüveg 
párosa valódi mélységet kölcsönöz Full HD 
felbontásban. A 3D Max szemüveggel és a 3D Max 
TV-vel Ön most már átadhatja megát 3D TV-
élménynek.

3D Max és Full HD 3D ready TV
Az aktív 3D szemüveg Full HD 3D élményt biztosít 
az összes 3D Max TV-készüléken, és a korábbi Full 
HD 3D ready készülékeken.

3D Max, két résztvevős, teljes képernyős

Az aktív 3D Max szemüveg segítségével a TV-
készülék két játékos részére biztosítja a tökéletes, 
teljes képernyős játék élményét. A két résztvevős 

2D videojátékok alatt általában a játékosok fél 
képernyőn látják saját játékterüket. A 3D 
technológiának köszönhetően a játékosok egy 
időben teljes képernyőn élvezhetik a játékokat, 
mindezt csupán a szemüveg gombjának 
megnyomásával.

Állítható orrnyereg-betét
A 3D szemüvegek orrnyereg-betétei állíthatók, így 
bármilyen orrformához illeszkednek. Személyes 
kényelme még akkor is garantált, ha dioptriás 
szemüveget visel.

Rugalmas és könnyű
A könnyű és rugalmas anyagválasztásnak 
köszönhetően olyan kényelmes, mintha nem is 
viselne szemüveget.

Védőtáska
A védőtáskában egyszerűen és kényelmesen 
tárolhatja a szemüveget, amikor éppen nem 
használja.

Tölthető aktív 3D szemüveg
Az aktív 3D szemüveghez nem kell többé elemeket 
cserélnie vagy eldobnia. USB-n keresztül töltheti fel a 
szemüveget, így soha nem szakad vége a 3D 
élménynek.

Nagy kontrasztú lencsék
A hagyományos, polarizációs szűrőt használó aktív 
3D szemüvegek kissé sötétek maradnak még akkor 
is, amikor fény halad át rajtuk. A nagy kontrasztú 
lencsékkel sokkal élvezetesebb 3D élményben lehet 
része.

Hosszú élettartamú akkumulátor
A tölthető aktív 3D szemüvegek akkumulátora 
hosszú működési idejű. Dőljön hátra, és nézzen 3D 
filmeket Philips TV-jén hosszú órákon át mindössze 
egyetlen akkumulátor-töltéssel.
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Műszaki adatok
Kényelem
• Egyszerű használat: alacsony töltöttségi szint 

kijelzése, automatikus kikapcsolás, USB-n keresztül 
tölthető, be/kikapcsoló gomb, automatikus mód 
két játékoshoz

Méretek
• Termék tömege: 0,07 kg
• Termék méretei (sz x mé x ma): 75 x 88 x 238 mm

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: 1 db tisztítókendő-csomag, 

USB A töltőkábel > Micro-B, Felhasználói 
kézikönyv

Kapcsolódó termékek
• Kompatibilitás:: 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), 46PFL9007, 
60PFL9007

•

* Biztonsági figyelmeztetés:
* Ha családjában előfordult epilepszia vagy fényhatás által kiváltott 

roham, forduljon orvoshoz, mielőtt villogó fényforrást, sebesen 
változó képsorozatot vagy 3D-műsort tekintene meg.

* A rossz közérzet - például szédülés, fejfájás vagy tájékozódási 
zavarok - elkerülése érdekében a 3D hosszabb ideig tartó nézése 
nem javasolt. Ha bármilyen kellemetlenséget érez, ne nézzen tovább 
3D-t és a tünetek megszűnéséig azonnal függesszen fel minden 
lehetségesen veszélyes tevékenységet.

* A szülők ellenőrizzék, hogy gyermekeik nem tapasztalnak-e a 
fentiekben leírt kellemetlen tüneteket 3D nézése közben. 3D műsor 
nézése 6 éven aluli gyermekek számára nem javasolt, mivel még nem 
fejlődött ki teljesen a látórendszerük.

* A 3D szemüveget kizárólag 3D TV nézésére használja.
* FULLADÁSVESZÉLY - 3 év alatti gyermekek ne játsszanak a 3D 

szemüveggel, mivel az elemfedél vagy az elem lenyelése fulladást 
okozhat.

* A 3D Max kétrésztvevős játékot a 3D Max TV-k közül csak a 
következő készüléktípusok támogatják: 58pfl9956, 46pfl9706, 
37pfl9606, 52pfl9606, 46pfl8686, 40pfl8606, 46pfl8606, _pfl5507 
(Eu), _pfl7007 (Eu), _pfl8007 (Eu), _pfl9x07
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