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auti 3D-kuvasta Philips 3D Ready -televisiossa

illä tahansa Philips Active 3D -laseilla
sta elokuvien katselu omassa olohuoneessasi aivan uuteen ulottuvuuteen ja päivitä 

ilips 3D Ready -televisiosi 3D:hen heti! 3D-lähetin toimii täydellisesti kaikkien tällä 
tkellä saatavilla olevien Active 3D TV -lasien kanssa.

Täydellinen 3D-kotiteatterielämys
• Käytettävissä Philips Full HD 3D Ready -television kanssa
• Full HD 3D Ready* täydelliseen 3D-elokuvakokemukseen

Suunniteltu sinua varten
• Helppo asennus televisioon
• 3D-lähetin on yhteydessä televisioon ja 3D-laseihin*
• 3D-lisälaseja on ostettavissa erikseen



 Full HD 3D Ready TV
Käytettävissä Philips Full HD 3D Ready -television 
kanssa (tarkista yhteensopivuus)

3D-lähetin
Helposti asennettava 3D-lähetin on yhteydessä 
televisioon ja Active 3D -laseihin.

Active 3D -lisälasit
Jos haluat nauttia 3D-elämyksestä koko perheen 
voimin, voit ostaa lisää Active 3D -laseja 
(laajennuspakkaus PTA03 tai PTA516).

Full HD 3D Ready

Lumoudu 3D-elokuvista omassa olohuoneessasi Full 
HD 3D -TV:n kanssa. Active 3D käyttää uusimpia 
nopeavaihtonäyttöjä tuottamaan syvyyttä ja realismia 
täydellä 1080x1920 -HD-tarkkuudella. Full HD 3D -
katseluelämys syntyy, kun kuvia katsotaan 
erityislaseilla, jotka on ajoitettu avaamaan ja 
sulkemaan vasen ja oikea linssi vaihtuvien kuvien 
mukaan. 3D-elokuvat Blu-ray-levyillä tarjoavat laajan 
ja laadukkaan valikoiman. Blu-ray 3D -toiminto on 
käytettävissä tässä järjestelmässä 
ohjelmistopäivityksen jälkeen (käy osoitteessa 
www.philips.com/blu-ray).

Helppo asennus televisioon
3D-lähettimen asentaminen on helppoa ja nopeaa, 
liitä ja toista.
PTA215/00

Kohokohdat

* PTA215 on laajennuspakkaus, joka ei toimi erikseen. PTA03- tai 
PTA516-lasit ovat yhteensopivia tämän laajennuspakkauksen kanssa. 
Varmista yhteensopivuus TV:n kanssa Yhteensopivat tuotteet-
kohdasta.

* Varoitus:
* Jos sinulla tai perheenjäsenilläsi on ollut epileptisiä tai valonarkuuteen 

liittyviä kohtauksia, keskustele lääkärin kanssa, ennen kuin altistut 
vilkkuville valonlähteille, nopeille kuvasarjoille tai 3D-kuvalle.

* Jos haluat välttää epämukavaa oloa, kuten huimausta, päänsärkyä tai 
poissaolevuutta, älä katso 3D-kuvaa pitkään yhtäjaksoisesti. Jos 
tunnet huonovointisuutta, lopeta 3D-kuvan katselu äläkä aloita heti 
mitään mahdollisesti vaarallisia toimia, ennen kuin oireet loppuvat.

* Vanhempien on tarkkailtava lapsiaan 3D-katselun aikana ja 
varmistettava, että he eivät kärsi edellä mainituista oireista. 3D-kuvan 
katselemista ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille, koska heidän 
näkönsä ei ole vielä täysin kehittynyt.

* Älä käytä 3D-laseja muihin tarkoituksiin kuin 3D TV:n katseluun.
46PFL8685, 46PFL8605, 40PFL8605, 40PFL9605D, jopa 1920x1080p
•

Käytön mukavuus
• Helppo asennus: Plug & Play

Mitat
• Tuotteen paino: 0,06 kg
• Tuotteen mitat (LxSxK): 168 x 47 x 165 mm

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: 3D-lähetin*, 

Pikaopas, Takuuvihko, TV-ohjelmistopäivitys (USB)

Aiheeseen liittyviä tuotteita
• Yhteensopiva: 46PFL9705, 40PFL9705, 52PFL8605, 

40PFL9715, 46PFL9715

3D-järjestelmävaatimukset
• Yleistä: 3D TV:n katseluun tarvitset:, 3D Ready 

Philips TV, Active 3D -lasit, 3D-lähetin*, 3D-
elokuva, -peli tai -lähetys

• Yhteensopiva Philips TV: Katso aiheeseen liittyvät 
tuotteet

• 3D-lähdelaite: 3D-yhteensopiva Blu-ray-soitin, tai 
3D-yhteensopiva pelikonsoli, tai 3D-yhteensopiva 
digisovitin

• 3D-lähdemateriaali: Tuetut standardit:, "Frame 
Packing", "Side by Side", "Top Bottom", tarkkuus 
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