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esfrute de 3D no seu televisor Philips compatível com 3D

om quaisquer óculos Active 3D da Philips
ve a visualização de filmes na sua sala de estar para uma nova dimensão e actualize 
ora para 3D o seu televisor Philips compatível com 3D! Este transmissor 3D funciona 
 forma perfeita com todos os óculos Active 3D da Philips disponíveis actualmente.

A melhor experiência 3D de cinema em casa
• Disponíveis para utilização com o seu televisor Philips compatível com Full HD 3D
• Compatível com Full HD 3D* para uma experiência cinematográfica 3D verdadeiramente 

envolvente

Concebido a pensar em si
• Instalação fácil no seu televisor
• O transmissor 3D estabelece a comunicação entre o televisor e os óculos 3D*
• Pares adicionais de óculos 3D disponíveis para venda em separado



 Televisor compatível com Full HD 3D
Disponíveis para utilização com o seu televisor 
Philips compatível com Full HD 3D (ver produtos 
relacionados para televisores compatíveis)

Transmissor 3D
O transmissor 3D é fácil de instalar e efectua a 
comunicação entre o televisor e os seus óculos 
Active 3D.

Óculos adicionais Active 3D
Se quiser desfrutar da experiência 3D com toda a 
família, pode comprar pares adicionais de óculos 
Active 3D (kit de extensão PTA03 ou PTA516).

Compatível com Full HD 3D

Deixe-se encantar por filmes 3D na sua própria sala 
de estar com o televisor Full HD 3D. O Active 3D 
utiliza a última geração em ecrãs de comutação 
rápida para uma profundidade e realismo autênticos 
numa resolução HD de 1080x1920. Se vir estas 
imagens através de uns óculos especiais, 
temporizados para abrir e fechar as lentes direita e 
esquerda em sincronização com as imagens 
alternadas, a visualização em Full HD 3D é criada. 
Lançamentos de filmes 3D em Blu-ray oferecem uma 
ampla selecção de conteúdos de alta qualidade. A 
funcionalidade 3D em Blu-ray está disponível neste 
sistema após a actualização do software (visite 
www.philips.com/blu-ray).

Instalação fácil no seu televisor
A instalação deste transmissor 3D é simples e rápida, 
basta ligar e reproduzir.
PTA215/00

Destaques

* O PTA215 é um kit de extensão e não funcionará isoladamente. Os 
óculos PTA03 ou PTA516 são compatíveis com este kit de extensão. 
Consulte os Produtos relacionados para verificar a compatibilidade 
com o televisor.

* Aviso de saúde:
* Se sofrer ou tiver antecedentes familiares de epilepsia ou de crises 

epilépticas fotossensíveis, consulte um médico antes de se expor a 
fontes de luz intermitente, sequências de imagens rápidas ou 
visualização 3D.

* Para evitar desconforto, como tonturas, dores de cabeça ou 
desorientação, recomendamos que não assista a apresentações em 
3D durante períodos de tempo prolongados. Se sentir algum 
desconforto, pare de assistir a 3D e não inicie de imediato 
actividades potencialmente perigosas até os sintomas 
desaparecerem.

* Os pais devem supervisionar os seus filhos, enquanto estes assistem 
a 3D e garantir que não sentem nenhum desconforto, conforme 
mencionado acima. A visualização de 3D não é recomendada a 
crianças com idade inferior a 6 anos, visto que o seu sistema visual 
não está totalmente desenvolvido.

* Não utilize óculos 3D para outra finalidade, excepto para ver 
televisão em 3D.
52PFL8605, 46PFL8685, 46PFL8605, 40PFL8605, •
Comodidade
• Facilidade de Instalação: Plug & Play

Dimensões
• Peso do produto: 0,06 kg
• Dimensões do produto (LxPxA): 168 x 47 x 165 

mm

Acessórios
• Acessórios incluídos: Transmissor 3D*, Manual de 

início rápido, Folheto de Garantia, Actualização do 
software do televisor (USB)

Produtos Relacionados
• Compatível com: 46PFL9705, 40PFL9705, 

40PFL9605D, 40PFL9715, 46PFL9715

Requisitos do sistema 3D
• Gerais: Para desfrutar de TV 3D necessita de:, 

Televisor Philips compatível com 3D, Óculos 
Active 3D, Transmissor 3D*, filme, jogo ou 
emissão em 3D

• Televisores Philips compatíveis: Consulte a lista 
nos produtos relacionados

• Fonte 3D: Leitor Blu-ray com função 3D, ou 
consola de jogos com função 3D, ou set-top box 
com função 3D

• Material de fonte 3D: Normas suportadas:, "Frame 
Packing", "Lado a lado", "Frente/trás", resolução 
até 1920x1080p
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