
 

 

Philips
Pasívne 3D okuliare

pre televízory s technológiou Easy 3D

PTA416
Zážitok z domáceho kina s Easy 3D

Vychutnajte si pohodlný zážitok v 3D
Podeľte sa o skutočne pohlcujúci divácky zážitok v 3D s celou rodinou vďaka 
dodatočným pasívnym 3D okuliarom značky Philips. Boli navrhnuté na optimálne 
pohodlie a vysoký výkon.

Komfortný 3D zážitok z domáceho kina
• Dlhé hodiny príjemného sledovania stabilného obrazu v 3D
• Ľahké okuliare pre dlhé hodiny pohodlného sledovania
• Ostrý obraz s minimálnym zdvojením

Navrhnuté pre vás
• Nastaviteľný nosový mostík umožňuje ideálne pohodlné nosenie
• Optimálne pokrytie skiel okuliarov aj pre divákov s dioptrickými okuliarmi



 Stabilný obraz v 3D
Dlhé hodiny príjemného sledovania stabilného 
obrazu v 3D

Nízka hmotnosť zaručuje dlhodobý 
komfort
Okuliare Easy 3D neobsahujú žiadnu elektroniku ani 
batérie. Sú ľahké a pohodlné a môžete ich nosiť aj 
celé hodiny

Ostrý a stabilný obraz

Easy 3D s ostrým obrazom a minimálnym zdvojením 
obrazu je najpohodlnejšie sledovateľný systém 
zobrazenia v 3D. Vďaka technológii FPR (Film 
Pattern Retarder), pokročilému 3D polarizátoru, 
ktorý je plne integrovaný do obrazovky televízora, je 
tento systém dokonale pripravený poskytnúť vám 
maximálny zmyslový zážitok ako v kine.

Nastaviteľný nosový mostík
Nosové podložky týchto 3D okuliarov sa dajú 
nastaviť a prispôsobia sa každému nosu. Dokonca aj 
keď pod nimi nosíte dioptrické okuliare, vaše osobné 
pohodlie pri sledovaní je zaručené.

Optimálne pokrytie skiel okuliarov
Široké sklá okuliarov a jemné zakrivenie sú vhodné 
na väčšinu tvárí, dokonca aj u osôb, ktoré už nosia 
okuliare. Prídavný háčik na hornej hrane rámu 
taktiež pomáha pridržiavať okuliare Easy 3D na 
vašich osobných okuliaroch.
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Hlavné prvky

* Zdravotné varovanie:
* Ak trpíte vy alebo vaši rodinní príslušníci epileptickými alebo 

fotosenzitívnymi záchvatmi, pred vystavením sa pôsobeniu zdrojov 
blikajúceho svetla, rýchlemu sledu obrazcov alebo pred sledovaním 
obrazu v 3D sa poraďte s lekárom.

* Aby nevznikali nepríjemné pocity ako závrat, bolesť hlavy alebo 
dezorientácia, odporúčame nesledovať obsah v 3D príliš dlho. Ak 
zaznamenáte akékoľvek nepríjemné pocity, prestaňte sledovať obsah 
v 3D a nepúšťajte sa hneď potom do žiadnych potenciálne 
nebezpečných činností, až kým symptómy neodznejú.

* Rodičia by mali pri sledovaní obrazu v 3D dohliadať na svoje deti a 
uistiť sa, že u nich nedôjde k vyššie uvedeným ťažkostiam. 
Sledovanie obrazu v 3D sa neodporúča deťom do 6 rokov, keďže ich 
zrakový systém ešte nie je úplne vyvinutý.

* 3D okuliare nepoužívajte na iné účely ako na sledovanie 3D televízie.
* RIZIKO UDUSENIA – deťom mladším ako 3 roky sa nedovoľte hrať 

s 3D okuliarmi, pretože by sa mohli zadusiť pri prehltnutí batérie 
alebo veka priestoru na batériu.
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Rozmery
• Hmotnosť výrobku: 0,085 kg
• Rozmery krabice (Š x V x H): 80 x 245 x 49 mm

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: 1 x vrecko s čistiacou 

handričkou, Zdravotná príručka pre 3D

Príbuzné výrobky
• Kompatibilné s: _PDL7906, _PFL76X6, _PFL79X6, 

_PFL8606D, _PFL8956D, _PFL4307, _PFL6xx7 
(Eu), _PDL6907, _PFL5007 (Lat Am), _PFL6007 
(Lat Am), _PFL7007 (Lat Am)
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