
 

 

Philips
3D-aktiivprillid

3D Maxi teleritele

PTA518
3D Maxi kodukinokogemus

Full HD 3D tõeliselt kaasahaaravaks vaatamiseks
Kogege nende 3D Maxi prillidega filme, mänge ja sporti nagu ei kunagi varem. Philips kasutab 
kõige moodsamat Active 3D tehnoloogiat, et pakkuda tõeliselt kaasahaaravat Full HD 3D-
elamust. Nautige maksimaalselt head lahutusvõimet 3D-s ja sukelduge sündmuste keerisesse!

Parim 3D-kodukinoelamus
• Active 3D Maxi tehnoloogia Full HD 3D-elamuse pakkumiseks
• Nautige 3D-pilti Philips 3D Maxiga ja Full HD 3D-valmidusega teleritega
• Ainulaadne 3D Max kahe mängija täisekraani mängurežiim
• Hea kontrastsusega 3D-aktiivprillid parimaks 3D-elamuseks

Disainitud ümbrusega sobivaks
• Painduv ja kerge ehitus tagab maksimaalse mugavuse
• Optimaalne klaasikatvus isegi prillikandjatele
• Kaitsekott prillide ohutuks hoiustamiseks
• Taaslaetavad aktiiv 3D-prillid
• 3D-filme pikkadeks tundideks vaid ühe laadimisega



 Active 3D Maxi tehnoloogia

Tundke 3D Maxiga oma elutoas rõõmu 3D-filmidest. 
Nautige loomutruud ruumilisust ja vapustavat Full 
HD eraldusvõimet, mis saavutatakse ülikiire ekraani 
ja aktiivkatikuga prillide koostöös. Nende 3D Max 
prillidega ja 3D Maxi toega teleriga olete lõpuks 3D-
telepildi nautimiseks valmis.

3D Maxiga ja Full HD 3D-valmidusega 
teler
Need aktiivkatikuga 3D-prillid toovad teieni Full HD 
3D elamuse nii kõigi 3D Maxiga teleritega kui ka 
vanemate Full HD 3D valmidusega teleritega.

3D Max kahe mängija täisekraanivaade

Nende 3D Max aktiivprillide abil saab teie teler 
pakkuda ülimat kahe mängija täisekraani 

mänguelamust. Tavalistes 2D kahe mängijaga 
mängudes näeb kumbki mängija enda ekraanipoolt. 
3D tehnoloogia abil on mõlemal mängijal võimalik 
ühe nupuvajutusega prillidel nautida mängu 
samaaegselt täisekraanilt.

Painduv ja kerge
Konstruktorite valitud materjalide kerguse ja 
paindlikkuse tõttu on prillid nii mugavad, et nende 
eesoleku võib peaaegu unustada.

Kaitsekott
Komplektis olev kaitsekott võimaldab prillide hõlpsat 
ja mugavat hoiustamist ajal, mil neid ei kasutata.

Taaslaetavad aktiiv 3D-prillid
Nende aktiiv 3D-prillidega ei pea te enam iial 
patareisid vahetama ega kasutuselt kõrvaldama. 
Prillidele on võimalik USB kaudu särtsu lisada, nii ei 
pea te eales järgmise 3D-elamuse lõpuni nautimise 
pärast muretsema.

Hea kontrastsusega läätsed
Tavasuurusega 3D-aktiivprillid polariseerivate 
filtritega on pisut tumedad isegi siis, kui valgus neist 
läbi paistab. Tänu hea kontrastsusega läätsedele on 
kogu 3D-kogemus veelgi parem ja nauditavam.

Vastupidav aku
Nendel taaslaetavatel aktiiv-3D-prillidel on pikk aku 
tööiga. Istuge ja nautige paljude tundide vältel 
vapustavat 3D-elamust enda Philipsi telerist vaid ühe 
laadimisega.
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Spetsifikatsioon
Mugavus
• Kergesti kasutatav: tühjeneva aku näidik, 

automaatne väljalülitumine, USB kaudu taaslaetav, 
sisse/välja lüliti, kahe mängija automaatrežiim

Mõõtmed
• Toote kaal: 0,035 kg
• Toote mõõtmed (L x S x K): 75 x 88 x 238 mm

Tarvikud
• Komplektis olevad tarvikud: 1 puhastusriidest kott, 

Kasutusjuhend, Laadimiskaabel USB A > 8p

Seotud tooted
• Ühilduv seadmetega: 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 
(EL), _PFL7007 (EL), _PFL8007 (EL), 46PFL9707, 
60PFL9607

•

* Tervisehoiatus
* Kui teil või teie perekonnas on esinenud epilepsiat või ülitundlikkust 

valguse suhtes, konsulteerige enne vilkuvate valgusallikate, kiirete 
stseenide või 3D-funktsiooni kasutamist arstiga.

* Ebamugavustunde (nt peapööritus, peavalu ja orientatsioonikaotus) 
vältimiseks ei ole soovitatav 3D-pilti vaadata väga pikka aega järjest. 
Kui kogete ebamugavustunnet, lõpetage 3D-pildi vaatamine ja ärge 
tehke pärast seda sümptomite kadumiseni asju, mis võivad 
põhjustada ohtlikke olukordi.

* Lapsevanemad peavad 3D-vaatamise ajal oma lapsi jälgima ja 
veenduma, et lastel ei esine ühtegi eespool mainitud vaevust. 3D-
vaatamine ei ole soovitatav alla 6-aastastele lastele, kuna nende 
nägemissüsteem ei ole veel täielikult välja arenenud.

* Ärge kasutage 3D-prille millekski muuks kui 3D-teleri vaatamiseks.
* LÄMBUMISOHT – ärge lubage alla 3-aastastel lastel 3D-prillidega 

mängida. Lapsed võivad patareide kaane või patareide allaneelamise 
tagajärjel lämbuda.

* 3D Max kahe mängija mängimist toetavad ainult järgmised 3D Max 
telerid: 58pfl9956, 46pfl9706, 37pfl9606, 52pfl9606, 46pfl8686, 
40pfl8606, 46pfl8606, _pfl5507 (EL), _pfl7007 (EL), _pfl8007 (EL), 
_pfl9x07.
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