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yd 3D på dit Philips 3D Ready TV
ed enhver type aktive Philips 3D-briller
ft filmoplevelsen i din egen stue op på et andet plan, og opgrader dit Philips 3D ready 
 til 3D nu! Denne 3D-transmitter fungerer perfekt med alle Philips Active 3D TV-

iller, der er tilgængelige i øjeblikket.

Den ultimative 3D-oplevelse i hjemmebiografen
• Tilgængeligt til brug med dit Philips Full HD 3D Ready-TV
• Full HD 3D ready* for en virkelig overvældende filmoplevelse i 3D

Designet til dig
• Nem installation på dit TV
• 3D transmitter sørger for kommunikationen mellem TV og 3D-briller*
• Ekstra par 3D-briller sælges separat



 Full HD 3D Ready
Tilgængeligt til brug med dit Philips Full HD 3D 
Ready-TV (se tilsvarende produkter til kompatible 
TV-apparater)

3D-transmitter
3D-transmitteren er nem at installere, og den sørger 
for kommunikationen mellem dit TV og dine Active 
3D-briller.

Ekstra Active 3D-briller
Hvis du gerne vil nyde 3D-oplevelsen sammen med 
hele familien, kan du købe ekstra aktive 3D-briller 
(udvidelsessæt PTA03 eller PTA516).

Full HD 3D ready

Bliv begejstret med 3D-film i din egen stue med et 
Full HD 3D-TV. Aktiv 3D anvender den seneste 
generation af hurtigskiftende skærmbilleder for en 
ægte dybde og realisme i fuld 1080x1920 HD-
opløsning. Full HD 3D-oplevelsen skabes, når du ser 
disse billeder gennem specielle briller, der er timet til 
at åbne og lukke venstre og højre linse synkront med 
de skiftende billeder. Førsteklasses 3D-
filmudgivelser på Blu-ray tilbyder et stort udvalg af 
indhold i høj kvalitet. Blu-ray 3D-funktionen vil være 
tilgængelig på dette system efter 
softwareopgraderingen (besøg www.philips.com/
blu-ray).

Nem installation på dit TV
Installationen af denne 3D-transmitter foregår 
hurtigt og nemt - du skal bare tilslutte og spille.
PTA215/00

Vigtigste nyheder

* PTA215 er et udvidelsessæt og virker ikke alene. PTA03- eller 
PTA516-briller er kompatible med dette udvidelsessæt. Check 
Beslægtede produkter for at kontrollere kompatibiliteten med TV'et.

* Advarsel om helbredsrisici:
* Hvis du eller din familie har tendens til epilepsi eller lysfølsomme 

kramper, bør du konsultere en læge, før du udsætter dig selv for 
blinkende lyskilder, hurtige billedsekvenser eller 3D-visning.

* For at undgå ubehag som f.eks. svimmelhed, hovedpine eller 
desorientering anbefaler vi, at du ikke ser 3D i længere tid ad gangen. 
Hvis du oplever nogen form for ubehag, skal du holde op med at se 
3D og undgå straks efter at foretage dig potentielt farlige ting, indtil 
dine symptomer har fortaget sig

* Forældre bør holde øje med deres børn mens de ser 3D, og sikre 
sig, at de ikke oplever ubehag som nævnt ovenfor. Det anbefales, at 
børn under 6 år ikke ser 3D, da deres syn endnu ikke er fuldt 
udviklet.

* Brug ikke 3D-brillerne til andre formål end at se 3D-TV.
52PFL8605, 46PFL8685, 46PFL8605, 40PFL8605, •
Komfort
• Nem installation: Plug and Play

Mål
• Produktvægt: 0,06 kg
• Produktmål (B × D × H): 168 x 47 x 165 mm

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: 3D-transmitter*, 

Lynhåndbog, Garantibevis, TV-softwareopdatering 
(USB)

Relaterede produkter
• Kompatibel med: 46PFL9705, 40PFL9705, 

40PFL9605D, 40PFL9715, 46PFL9715

3D-systemkrav
• Generelt: For at nyde godt af 3D-TV har du brug 

for:, 3D Ready Philips TV, Active 3D-briller, 3D-
transmitter*, 3D-film, spil eller udsendelse

• Kompatibelt Philips TV: Se listen i tilsvarende 
produkter

• 3D-kildeenhed: 3D-kompatibel Blu-ray-afspiller, 
eller 3D-kompatibel spilkonsol, eller 3D-
kompatibel set-top-boks

• 3D-kildemateriale: Understøttede standarder:, 
"Frame Packing", "Side by Side", "Top Bottom", 
opløsning op til 1920 x 1080p
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