
 

Aktualizační sada
3D televizoru

PTA02

Vychutnejte si 3D na 3D Ready televizoru Philips
s aktualizační 3D sadou

S aktualizační 3D sadou dostane sledování filmů u vás doma úplně jiný rozměr. Tato sada obsahuje špičkově

technicky vybavené brýle Active 3D a 3D vysílač. Najdete v ní všechno, co potřebujete k vylepšení svého

televizoru na skutečně pohlcující 3D zážitek.

Zážitek z domácího kina

Dostupný pro použití s televizorem Philips Full HD 3D Ready

Televizor Full HD 3D pro opravdu pohlcující zážitek z 3D filmů

Inovujte svůj televizor a získejte doma zážitek z 3D filmů

2 x brýle Active 3D pro dokonalý zážitek z 3D filmů

3D vysílač komunikuje mezi televizorem a 3D brýlemi*

Obsahuje software pro instalaci 3D vysílače.

Snadná instalace na televizor

Další samostatně prodejné 3D brýle



Aktualizační sada 3D televizoru PTA02/00

Přednosti Specifikace

2 x brýle Active 3D

K zajištění 3D zážitku v rozlišení Full HD

využívá společnost Philips nejmodernější

technologii. Technologie Active 3D používá

bezdrátový vysílač k rychlému otevírání a

zavírání závěrky brýlí Active 3D v dokonalé

synchronizaci s tím, co se zobrazuje na

obrazovce televizoru. Akce a speciální efekty

jsou teď ještě více ohromující, hluboké a

skutečné.

Snadná instalace na televizor

Chcete-li aktualizovat software, jednoduše

připojte paměťové zařízení USB, připojte 3D

vysílač do zásuvky 3D Out televizoru a můžete

si vychutnat 3D zážitek u televizoru Philips 3D

ready.

Aktualizace softwaru jako součást balení

Pro instalaci 3D vysílače je součástí balení

aktualizace softwaru televizoru

Televizor Full HD 3D Ready

Dostupný pro použití s televizorem Philips Full

HD 3D Ready (viz související produkty pro

kompatibilní televizory)

Další brýle Active 3D

Chcete-li si vychutnat 3D zážitek s celou

rodinou, kupte si další brýle Active 3D

(rozšiřovací sada PTA03 nebo PTA516).

Televizor Full HD 3D

Nechte se uchvátit 3D filmy ve vlastním

obývacím pokoji díky televizoru Full HD 3D

ready. Technologie Active 3D využívá

nejnovější generaci rychle přepínaného

zobrazení pro skutečně realistickou hloubku

v plném vysokém rozlišení 1 080 x 1 920.

Prémiová uvedení 3D filmů na discích BluRay

a nadcházející vysílání ve 3D přinášejí výběr

ze široké a vysoce kvalitní nabídky obsahu.

S kompatibilním televizorem Philips jste po

připojení kompatibilního 3D Blue Ray

přehrávače nebo přijímače HD připraveni na

3D zážitek ve Full HD. Pro rodinnou zábavu

s více než 2 diváky můžete přidat tolik 3D brýlí,

kolik chcete (rozšiřovací sada PTA03).

Pohodlí

Snadná instalace: Standard Plug & Play

Snadné použití: automatické zapínání a

vypínání, životnost baterie až 200 hodin,

sklopná ramena (brýle), indikace vybití baterie

Rozměry

Hmotnost výrobku: 0,06 kg

Rozměry výrobku (ŠxHxV): 168 x 47 x 165 mm

Příslušenství

Dodávané příslušenství: 2 x 3D brýle, 3D

vysílač*, 2x baterie CR2032, Držák pro montáž

vysílače, Stručný návod k rychlému použití,

Záruční list, Aktualizace softwaru televizoru

(USB)

Příbuzné výrobky

Kompatibilní s: 46PFL9705, 40PFL9705,

52PFL8605, 46PFL8685, 46PFL8605,

40PFL8605, Oblast Latam:, 58PFL9955D,

40PFL9605D

Požadavky na 3D systém

Všeobecné údaje: Chcete-li si užít 3D

televizor, potřebujete:, Televizor 3D Ready

Philips, Brýle Active 3D, 3D vysílač*,

zdrojového zařízení, 3D film, hru nebo vysílání

Kompatibilní televizor Philips: Viz seznam

v souvisejících produktech

3D zdrojové zařízení: Přehrávač Blu Ray

s funkcí 3D, nebo 3D herní konzola, 3D set-

top box

3D zdrojový materiál: Podporované

standardy:, 3D signály založené na HDMI 1.4,

"Frame Packing", „Side by Side“, „Top Bottom“,

rozlišení až 1 920 x 1 080p

* PTA02 nemusí být použito pro model 58PFL9955.

PTA03 použít lze, protože televizor 58PFL9955 má

integrovaný 3D vysílač.

* Zdravotní upozornění:

* Pokud jste vy nebo někdo v rodině někdy trpěli epilepsií

nebo záchvaty kvůli citlivosti na světlo, pak se před

vystavením se blikajícím světelným zdrojům, rychlým

obrazovým sekvencím či sledování 3D obrazu poraďte

s lékařem.

* Chcete-li se vyhnout nepříjemným pocitům, jako je

závrať, bolest hlavy nebo dezorientace,

nedoporučujeme dlouhodobé sledování 3D televize.

Pokud budete mít nějaké nepříjemné pocity, přestaňte

sledovat 3D televizi a nepouštějte se do žádných

potenciálně rizikových aktivit, dokud příznaky nezmizí.

* Rodiče by měli dohlížet na děti, které sledují 3D obraz, a

dávat pozor, zda se u nich neprojevují výše uvedené

nepříjemné pocity. Sledování 3D obrazu se

nedoporučuje u dětí do 6 let, protože jejich zrakové

ústrojí ještě není plně vyvinuto.

* 3D brýle nepoužívejte k jiným účelům než sledování 3D

televize.

* NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ – Nedovolte, aby si s 3D brýlemi

hrály děti do 3 let, protože by se mohly udusit krytem

baterie nebo baterií.
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