
 

 

Philips
Aktīvās 3D brilles

3D Max televizoriem

PTA518
3D Max mājas kinozāles pieredze

Full HD 3D patiesam kino baudījumam
Izbaudiet 3D filmas, spēles un sporta pārraides kā nekad agrāk ar šīm 3D Max brillēm. 
Philips izmanto jaunāko aktīvo 3D tehnoloģiju, lai nodrošinātu patiesi aizraujošu Full HD 
3D skatīšanās pieredzi. Izbaudiet vislabāko izšķirtspēju 3D formātā un iesaistieties darbībā!

Vislabākā mājas kinozāles 3D pieredze
• Aktīvā 3D Max tehnoloģija Full HD 3D baudījuma nodrošināšanai
• Baudiet 3D Philips televizoros ar 3D Max un Full HD 3D iespēju
• Unikāls 3D Max divu spēlētāju pilnekrāna režīms
• Augsta kontrasta aktīvās 3D brilles labākajai 3D pieredzei

Radīts tieši jums
• Pielāgojama un viegla konstrukcija maksimālam komfortam
• Optimāls lēcu pārklājums pat tiem, kuri ikdienā valkā brilles
• Aizsargsomiņa drošai briļļu uzglabāšanai
• Atkārtoti uzlādējamas aktīvās 3D brilles
• Ilgstoša 3D filmu skatīšanās ar tikai vienu akumulatora uzlādi



 Aktīvā 3D Max tehnoloģija

Ļaujieties 3D filmu valdzinājumam savā dzīvojamajā 
istabā ar 3D Max. Baudiet reālistisku dziļumu un 
satriecošu Full HD izšķirtspēju, kādu nodrošina 
sevišķi ātrdarbīga displeja un aktīvo aizslēgu briļļu 
apvienojums. Tagad ar šīm 3D Max brillēm un 3D 
Max televizoru varat ļauties 3D televīzijas 
baudījumam.

Televizors ar 3D Max un Full HD 3D 
iespēju
Šīs aktīvās 3D brilles sniegs Full HD 3D baudījumu 
ikvienā 3D Max televizorā, kā arī senākajos 
televizoros ar Full HD 3D iespēju.

3D Max divu spēlētāju pilnekrāns

Ar šīm 3D Max aktīvajām brillēm savā televizorā 
varat izmantot izcilu pilnekrāna spēļu režīmu diviem 

spēlētājiem. 2D formāta spēlēs, kas paredzētas 
diviem spēlētājiem, katrs spēlētājs parasti redz tikai 
savu spēles ekrāna daļu. Savukārt ar 3D tehnoloģiju 
abi spēlētāji tagad var skatīt spēli pilnekrāna režīmā 
vienlaikus, nospiežot tikai vienu briļļu pogu.

Pielāgojama un viegla
Tā kā konstrukcijā ir izvēlēti viegli un elastīgi 
materiāli, brilles liksies tik ērtas, ka jūs pavisam 
piemirsīsit, ka valkājat brilles.

Aizsargsomiņa
Aizsargsomiņa ir paredzēta vienkāršai un parocīgai 
briļļu uzglabāšanai, kad tās netiek lietotas.

Atkārtoti uzlādējamas aktīvās 3D brilles
Ar šīm aktīvajām 3D brillēm jums vairs nekad 
nevajadzēs nomainīt baterijas vai no tām atbrīvoties. 
Ar USB starpniecību brilles var uzlādēt, pat negaidot 
3D piedzīvojuma beigas.

Augsta kontrasta lēcas
Standarta aktīvās 3D brilles ar polarizējošiem filtriem 
ir nedaudz tumšas pat tad, ja tām cauri plūst gaisma. 
Ar šīm augsta kontrasta lēcām jūsu kopējā 3D 
pieredze būs pilnveidota un patīkamāka.

Ilgi kalpojošs akumulators
Šo atkārtoti uzlādējamo 3D briļļu akumulatora 
kalpošanas laiks ir ļoti ilgs. Varat ērti iesēsties dīvānā 
un stundām nodoties aizraujošam 3D baudījumam 
savā Philips televizorā ar vienu pašu akumulatora 
uzlādi.
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Specifikācijas
Lietošanas komforts
• Vienkārša izmantošana: norāde par izlādējušos 

akumulatoru, automātiska izslēgšanās, Atkārtoti 
uzlādējamas, izmantojot USB, ieslēgšanas-
izslēgšanas slēdzis, automātiskais režīms diviem 
spēlētājiem

Izmēri
• Produkta svars: 0,035 kg
• Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 75 x 88 x 238 mm

Piederumi
• Iekļautie piederumi: 1x tīrīšanas drāniņas maisiņš, 

Lietotāja rokasgrāmata, Uzlādes kabelis USB A > 
8p

Saistītie produkti
• Saderīgs ar: 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), 46PFL9707, 
60PFL9607

•

* Brīdinājums par veselību:
* Ja jums vai kādam jūsu ģimenes loceklim ir bijušas epilepsijas vai 

gaismjutības lēkmes, pirms mirgojošu gaismas avotu, ātri mainīgu 
attēlu vai 3D skatīšanās konsultējieties ar medicīnas speciālistu.

* Lai nerastos nepatīkamas sajūtas, piemēram, reibonis, galvassāpes vai 
dezorientācija, nav ieteicams ilgstoši skatīties 3D saturu. Ja jūtat 
jebkādas nepatīkamas sajūtas, pārstājiet skatīties 3D saturu un uzreiz 
pēc tam neveiciet nekādas iespējami bīstamas darbības, līdz izzūd 
simptomi.

* Vecākiem jāuzrauga bērni, kas televizoru skatās 3D formātā, un 
jānovēro, vai bērniem nerodas iepriekš minētās nepatīkamās sajūtas. 
3D formātu nav ieteicams skatīties bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem, 
jo viņu redzes sistēma vēl nav pilnīgi attīstījusies.

* Izmantojiet 3D brilles tikai, lai skatītos 3D televizoru.
* NOSMAKŠANAS RISKS — neļaujiet spēlēties ar 3D brillēm 

bērniem, kas jaunāki par 3 gadiem, jo viņi var aizrīties ar akumulatora 
nodalījuma vāciņu vai akumulatoru.

* 3D Max divu spēlētāju spēles atbalsta tikai 3D Max televizori ar 
šādiem iestatījumu tipiem: 58pfl9956, 46pfl9706, 37pfl9606, 
52pfl9606, 46pfl8686, 40pfl8606, 46pfl8606, _pfl5507 (Eu), _pfl7007 
(Eu), _pfl8007 (Eu), _pfl9x07
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