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led deg over 3D på en 3D-klar TV fra Philips

ed alle Active 3D-briller fra Philips
før en ny dimensjon til det å se på filmer i din egen stue ved å oppgradere den 3D-
re Philips-TVen din til 3D. Denne 3D-senderen fungerer perfekt med alle Active 3D-
iller for Philips-TV som for tiden er tilgjengelig.

Den ultimate hjemmekinoopplevelsen i 3D
• Tilgjengelig for bruk med Philips Full HD 3D-klar TV
• Full HD 3D-klar* for en for en altoppslukende 3D-filmopplevelse

Utformet for deg
• Enkel installering på TVen
• 3D-senderen sørger for kommunikasjon mellom TVen og 3D-brillene*
• Ekstra par 3D-briller selges separat



 Full HD 3D-klar TV
Tilgjengelig for bruk med Philips Full HD 3D-klar TV 
(se relaterte produkter for kompatible TVer)

3D-sender
3D-senderen er enkel å installere og sørger for 
kommunikasjon mellom TVen og Active 3D-brillene.

Ekstra Active 3D-briller
Hvis du vil nyte 3D-opplevelsen med hele familien, 
kan du kjøpe ekstra par Active 3D-briller 
(utvidelsessett PTA03 eller PTA516).

Full HD 3D-klar

La deg trollbinde av 3D-filmer i stuen din med en Full 
HD 3D-TV. Active 3D bruker den nyeste 
generasjonen av hurtig visning for virkelighetsnær 
dybde og realisme i full 1080 x 1920 HD-oppløsning. 
Seeropplevelsen i Full HD 3D skapes ved å se på 
disse bildene gjennom spesialbriller som er innstilt 
for å åpne og lukke den venstre og høyre linsen 
synkronisert med bildene som endres. Førsteklasses 
3D-filmutgivelser på Blu-ray tilbyr et bredt utvalg av 
høy kvalitet. Blu-ray 3D-funksjonen blir tilgjengelig på 
dette systemet etter en programvareoppgradering 
(gå til www.philips.com/blu-ray).

Enkel installering på TVen
Det er enkelt og raskt å installere denne 3D-
senderen ved hjelp av Plug-and-Play.
PTA215/00

Høydepunkter

* PTA215 er et utvidelsessett som ikke fungerer alene. PTA03- eller 
PTA516-brillene er kompatible med dette utvidelsessettet. Se 
Beslektede produkter for å stadfeste kompatibiliteten med TVen.

* Helseadvarsel:
* Hvis du eller familien din tidligere har hatt epilepsi eller fotosensitive 

anfall, bør du snakke med legen din før du ser på blinkende lyskilder, 
raske bildesekvenser eller 3D.

* For å unngå ubehag som svimmelhet, hodepine eller forvirring 
anbefaler vi at du ikke ser på 3D lenge om gangen. Hvis du opplever 
ubehag, må du stoppe å se på 3D og ikke foreta deg noe som kan 
medføre fare, til symptomene har blitt borte.

* Foreldre bør overvåke barnas bruk av 3D og sørge for at de ikke 
opplever ubehag som nevnt over. Det anbefales at barn under seks 
år ikke ser i 3D, siden synet deres ikke er fullt utviklet ennå.

* Ikke bruk 3D-brillene til noe annet enn å se på 3D-TV.
52PFL8605, 46PFL8685, 46PFL8605, 40PFL8605, opptil 1920 x 1080p
•

Anvendelighet
• Enkel installering: Plug-and-Play

Mål
• Produktvekt: 0,06 kg
• Produktmål (BxDxH): 168 x 47 x 165 mm

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: 3D-sender*, Hurtigstart-guide, 

Garantibevis, TV-programvareoppdatering (USB)

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

40PFL9605D, 40PFL9715, 46PFL9715

3D-systemkrav
• Generelt: For å få glede av 3D-TV trenger du 

følgende:, 3D-klar TV fra Philips, Active 3D-briller, 
3D-sender*, 3D-film, -spill eller -sending

• Kompatibel TV fra Philips: Se listen i relaterte 
produkter

• 3D-kildeenhet: BluRay-spiller som støtter 3D, eller 
spillkonsoll som støtter 3D, eller set-top-boks som 
støtter 3D

• 3D-kildemateriale: Støttede standarder:, "Frame 
Packing", "Side by Side", "Top Bottom", oppløsning 
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