
 

 

Philips
Passive 3D-briller

for Easy 3D-TVer

PTA417
Easy 3D-hjemmekinoopplevelse

Nyt en komfortabel 3D-opplevelse
Del en 3D-opplevelse som er virkelig omsluttende, med venner eller hele familien med 
de to ekstra parene av passive 3D-briller fra Philips. De er designet for å gi best mulig 
komfort mens de tilbyr høy ytelse.

Komfortabel hjemmekinoopplevelse i 3D
• Flimmerfri 3D-opplevelse for underholdning i flere timer
• Veier lite for komfort i flere timer
• Skarpe bilder med lite krysskommunikasjon
• To par passive 3D-briller for familie og venner

Utformet for deg
• Justerbar nesebro for den beste personlige komforten
• Optimal linsedekning selv for folk som bruker briller



 Flimmerfri 3D-opplevelse
Flimmerfri 3D-opplevelse for underholdning i flere 
timer

Veier lite for langvarig komfort
Easy 3D-briller inneholder ikke elektronikk eller 
batterier. De veier lite og er komfortable for flere 
timers bruk

Skarpt og flimmerfritt bilde

Med skarpe bilder og lav skyggeeffekt er Easy 3D den 
mest komfortable 3D-løsningen å se på. Med FPR-
teknologi (Film Pattern Retarder), som er en 
avansert 3D-polarisering som er fullstendig integrert 
i TV-skjermen, er den utstyrt og klar til å gi deg den 
samme sensoriske gleden du får på kino.

Justerbar nesebro
Neseputene til disse 3D-brillene er justerbare for å 
passe til alle neser. Selv når du bruker vanlige briller 
bak dem, får du en behagelig opplevelse uansett.

Optimal linsedekning
Den brede linsen og de diskré kurvene passer til de 
fleste ansikter, selv for dem som bruker briller. Den 
ekstra kroken på toppen av rammen hjelper til med 
å feste Easy 3D-brillene til dine egne.

To par passive 3D-briller
Med to ekstra par passive 3D-briller kan du oppleve 
komfortabel 3D med flere familiemedlemmer eller 
venner.
PTA417/00

Høydepunkter

* 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.
* KVELNINGSFARE – Ikke la barn under tre år leke med 3D-brillene. 

De kan kveles av batteridekselet eller batteriet.
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Mål
• Produktvekt: 0 kg
• Eskemål (B x H x D): 0 x 0 x 0 mm

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: 2 x renseklutvesker, 

Helseveiledning for 3D

Beslektede produkter
• Kompatibel med: _PDL7906, _PFL76X6, 

_PFL79X6, _PFL8606D, _PFL8956D, _PFL4307, 
_PFL6xx7 (Eu.), _PDL6907, _PFL6007 (Lat. Am.), 
_PFL7007 (Lat. Am.)
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