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πολαύστε 3D στην τηλεόραση Philips 3D Ready

ε επιπλέον γυαλιά Active 3D
γευτείτε από την καθηλωτική δύναμη των ταινιών 3D στο σπίτι με επιπλέον ζευγάρια γυαλιά 

tive 3D. Χάρη στα γυαλιά Active 3D προηγμένης τεχνολογίας, μπορείτε να επεκτείνετε το κιτ 

αβάθμισης 3D ακόμα περισσότερο, ώστε να μπορείτε να μοιράζεστε την πραγματικά μαγευτική 

πειρία 3D με όλη την οικογένεια!

Εμπειρία home cinema
• Κατάλληλα για χρήση με τις τηλεοράσεις Philips Full HD 3D Ready
• Full HD 3D TV για πραγματικά καθηλωτική εμπειρία ταινίας 3D
• Επεκτείνει περαιτέρω το κιτ αναβάθμισης 3D με επιπλέον γυαλιά Active 3D

Αναβαθμίστε την τηλεόρασή σας για εμπειρία 3D στο σπίτι
• Επιπλέον σετ γυαλιών Active 3D για οικογενειακή ψυχαγωγία, με περισσότερους θεατές*



 Επιπλέον σετ γυαλιών Active 3D

Η Philips χρησιμοποιεί την πιο προηγμένη 
τεχνολογία για να προσφέρει την εμπειρία Full HD 
3D. Η τεχνολογία Active 3D χρησιμοποιεί έναν 
ασύρματο πομπό, ώστε τα κλείστρα των γυαλιών 
Active 3D να ανοιγοκλείνουν γρήγορα σε απόλυτο 
συγχρονισμό με τις εικόνες που εμφανίζονται 
στην οθόνη της τηλεόρασης. Ποτέ άλλοτε η 
δράση και τα ειδικά εφέ δεν ήταν τόσο έντονα ή 
ρεαλιστικά. Μοιραστείτε αυτή τη μοναδική 
εμπειρία 3D με την οικογένεια και τους φίλους 
σας.
PTA03/00

Χαρακτηριστικά

* Το κιτ επέκτασης PTA02 δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για 
τηλεοράσεις 58PFL9955. Το κιτ επέκτασης PTA03 μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί καθώς η τηλεόραση 58PFL9955 διαθέτει 
ενσωματωμένο πομπό 3D.

* Το PTA03 είναι κιτ επέκτασης και δεν λειτουργεί από μόνο του. 
Το κιτ αναβάθμισης PTA02 είναι απαραίτητο εξαιτίας του πομπού 
3D. Εξαίρεση: η τηλεόραση 58PFL9955 διαθέτει ενσωματωμένο 
πομπό 3D και μπορεί να λειτουργεί μόνο με το κιτ επέκτασης 
PTA03.

* Προειδοποίηση σχετικά με την υγεία
* Εάν εσείς ή η οικογένειά σας έχετε ιστορικό επιληψίας ή κρίσεων 
φωτοευαισθησίας, συμβουλευθείτε γιατρό πριν από την έκθεση 
σε πηγές φωτός που αναβοσβήνουν, ταχεία εναλλαγή εικόνων ή 
παρακολούθηση 3D περιεχόμενου.

* Για να αποφύγετε ενοχλήσεις όπως ζαλάδες, πονοκέφαλο ή 
απώλεια προσανατολισμού, συνιστούμε να μην παρακολουθείτε 
περιεχόμενο 3D για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Εάν αισθανθείτε 
οποιαδήποτε ενόχληση, διακόψτε την παρακολούθηση 3D 
περιεχόμενου, και μην επιδοθείτε σε καμία δυνητικά επικίνδυνη 
δραστηριότητα ώσπου να εκλείψουν τα συμπτώματα.

* Οι γονείς πρέπει να παρακολουθούν τα παιδιά τους ενώ βλέπουν 
τηλεόραση σε λειτουργία 3D, και να βεβαιώνονται ότι δεν 
παρουσιάζουν καμία από τις παραπάνω ενοχλήσεις. Η 
παρακολούθηση 3D δεν συνιστάται για παιδιά κάτω των 6 ετών, 
καθώς το οπτικό τους σύστημα δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένο.

* Μην χρησιμοποιείτε τα γυαλιά 3D για κανένα άλλο σκοπό εκτός 
από την παρακολούθηση τηλεόρασης 3D.

* ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - Μην αφήνετε παιδιά κάτω των 3 ετών 
να παίζουν με τα γυαλιά 3D, καθώς υπάρχει κίνδυνος να πνιγούν 
με το καπάκι της μπαταρίας ή την μπαταρία.
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Ευκολία
• Ευκολία εγκατάστασης: Plug & Play
• Ευκολία στη χρήση: αυτόματη ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση, διάρκεια ζωής μπαταρίας έως 
200 ώρες, πτυσσόμενοι βραχίονες (γυαλιά), 
ένδειξη χαμηλής μπαταρίας

Διαστάσεις
• Βάρος προϊόντος: 0,06 κ.
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 168 x 47 x 165 
χιλ.

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 1 x Γυαλιά 3D, 
Μπαταρία CR2032, Φυλλάδιο εγγύησης

Σχετικά προϊόντα
• Συμβατότητα με: 58PFL9955, 46PFL9705, 

40PFL9705, 52PFL8605, 46PFL8685, 46PFL8605, 

40PFL8605, Περιοχή Λατινικής Αμερικής:, 
58PFL9955D, 40PFL9605D

Προδιαγραφές συστήματος 3D System
• Γενικές: Για να απολαύσετε μια τρισδιάστατη 
τηλεόραση χρειάζεστε:, Τηλεόραση 3D Ready 
της Philips, Γυαλιά Active 3D, Πομπό 3D*, 
συσκευή-πηγή, ταινία, παιχνίδι ή εκπομπή 3D

• Συμβατή τηλεόραση Philips: Δείτε τον κατάλογο 
στα σχετικά προϊόντα

• Συσκευή-πηγή 3D: Συσκευή αναπαραγωγής 
δίσκων BluRay, συμβατή με 3D, ή κονσόλα 
παιχνιδιών συμβατή με 3D, ή set-top box 
συμβατό με 3D

• Πηγαίο υλικό 3D: Υποστηριζόμενα πρότυπα:, 
"Frame Packing" (Συσσώρευση καρέ), "Side by 
Side" (Σε παράθεση), "Top Bottom" (Πάνω μισό - 
Κάτω μισό), ανάλυση έως και 1920x1080p

•
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