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Doživetje domačega kina 3D Max
Full HD 3D za resnično pristno doživetje
3D-očala Max vam omogočajo povsem nove užitke ob gledanju filmov, športnih oddaj in
igranju iger v 3D. Philips z najnovejšo aktivno 3D-tehnologijo zagotavlja resnično pristno
doživetje v Full HD 3D. Privoščite si vrhunsko ločljivost v 3D in se vživite v dogajanje.
Vrhunsko doživetje domačega kina v 3D
• Aktivna tehnologija 3D Max zagotavlja doživetje Full HD 3D
• Uživajte v vsebinah 3D s televizorji Philips 3D Max in Full HD s podporo za 3D
• Edinstven način za celozaslonsko igranje iger na zaslonu 3D Max z dvema igralcema
• Visokokontrastna aktivna 3D-očala za najboljše doživetje v 3D
Zasnova po vaši meri
• Nastavljivi nosni nastavek za najboljše osebno udobje
• Prilagodljiva in lahka zasnova za največje udobje
• Zaščitna torbica za varno shranjevanje očal
• Aktivna 3D-očala za ponovno polnjenje
• Več ur gledanja 3D-filmov z enim polnjenjem baterije
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Značilnosti
Aktivna tehnologija 3D Max

Specifikacije
igranju. Pri igranju 2D-iger za dva igralca običajno
vsak igralec vidi svojo igro le na polovici zaslona. S
pomočjo 3D-tehnologije zdaj lahko oba igralca s
pritiskom na gumb začneta igrati na celem zaslonu.

Nastavljivi nosni nastavek

Prepustite se novim doživetjem ob filmih 3D v dnevni
sobi s tehnologijo 3D Max. Uživajte v pristni globini
in osupljivi ločljivosti Full HD s kombinacijo izjemo
hitrega zaslona in aktivnih očal. S temi očali 3D Max
in televizorjem 3D Max lahko začnete uživati v TVvsebinah v 3D.

Televizor 3D Max in Full HD s podporo
za 3D
Ta aktivna 3D-očala vam omogočajo doživetje Full
HD 3D na televizorjih 3D Max in predhodnih
modelih televizorjev Full HD s podporo za 3D.

Zaslon 3D Max za celozaslonsko igranje
z dvema igralcema

Priročnost

• Enostavna uporaba: prikaz iztrošenosti baterije,
samodejni izklop, za ponovno polnjenje prek USBja, stikalo za vklop/izklop, samodejni način za dvojni
predvajalnik

Nosne blazinice teh 3D-očal so nastavljive, zato se
prilegajo na vsak nos. Udobje je zagotovljeno tudi, če
pod njimi nosite očala z dioptrijo.

Dimenzije

Prilagodljiva in lahka

Pribor

Zaščitna torbica

Sorodni izdelki

Privlačna očala so izdelana iz lahkih in prilagodljivih
materialov, zato so tako udobna, da boste
popolnoma pozabili, da jih nosite.
Zaščitna torbica omogoča enostavno in priročno
shranjevanje očal, ko jih ne uporabljate.

Aktivna 3D-očala za ponovno polnjenje

S temi 3D-očali vam baterij ne bo treba nikoli
zamenjati ali zavreči. Očala lahko polnite prek
povezave USB, zato jim med spremljanjem 3D-vsebin
nikoli ne zmanjka energije.

Visokokontrastne leče

• Teža izdelka: 0,07 kg
• Dimenzije izdelka (Š x G x V): 75 x 88 x 238 mm
• Priložena dodatna oprema: 1 x vrečka s čistilno
krpico, Kabel USB za polnjenje, A > Mikro-B,
Uporabniški priročnik
• Združljivo z: 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
•

Običajna aktivna 3D-očala s polarizacijskimi filtri so
rahlo temna, tudi ko skozi njih preide svetloba. Te
visokokontrastne leče pa zagotavljajo kakovostnejše
in prijetnejše doživetje v 3D.

Dolgotrajno baterijsko delovanje

Akumulatorska baterija aktivnih 3D-očal zagotavlja
dolgotrajno uporabo. Sprostite se in z enim
polnjenjem uživajte v več urah osupljivih 3D-užitkov
s televizorjem Philips.

S temi aktivnimi očali 3D Max lahko dva igralca prek
celotnega zaslona televizorja uživata v vrhunskem
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* Zdravstveno opozorilo:
* Če je kdo od vaših sorodnikov imel epilepsijo ali napade zaradi
občutljivosti na svetlobo, se posvetujte z zdravnikom, preden se
izpostavite virom utripajoče svetlobe, hitrim slikovnim zaporedjem
ali gledanju vsebine 3D.
* Da se izognete težavam, kot so vrtoglavica, glavobol in zmedenost,
vam priporočamo, da 3D-vsebin ne gledate dlje časa. Če začutite
težave, nehajte gledati 3D-vsebino in se ne začnite takoj ukvarjati z
morebitno nevarnimi dejavnostmi (kot je vožnja avtomobila), dokler
simptomi ne izginejo.
* Starši morajo biti pozorni na otroke, ko gledajo 3D-vsebine, in
zagotoviti, da ne občutijo težav, ki so navedene zgoraj. Gledanje 3Dvsebin ni priporočljivo za otroke do 6. leta starosti, ker se njihov vid
še ni povsem razvil.
* 3D-očala uporabljajte izključno za gledanje 3D-vsebin.
* NEVARNOST ZADUŠITVE – ne dovolite, da bi se s 3D-očali igrali
otroci do 3. leta starosti, ker se lahko zadušijo s pokrovom baterije
ali z baterijo.
* Igranje z dvema igralcema 3D Max je podprto samo pri naslednjih
modelih televizorjev 3D Max: 58pfl9956, 46pfl9706, 37pfl9606,
52pfl9606, 46pfl8686, 40pfl8606, 46pfl8606, _pfl5507 (Eu), _pfl7007
(Eu), _pfl8007 (Eu), _pfl9x07

