
 

 

Philips
Passiva 3D-glasögon

för Easy 3D TV-apparater

PTA417
En enkel hemmabioupplevelse i 3D

Få en riktigt bekväm 3D-upplevelse
Dela en verkligt uppslukande 3D-upplevelse med hela familjen eller ett par vänner tack 
vare de två extra paren passiva 3D-glasögon från Philips. De är utformade för att vara 
otroligt bekväma samtidigt som de ger höga prestanda.

Bekväm hemmabioupplevelse i 3D
• Flimmerfri 3D-upplevelse för timmar av underhållning
• Lätta för många timmars bekvämt TV-tittande
• Skarpa bilder med prestanda som minskar crosstalk
• Två passiva 3D-glasögon för dina vänner eller din familj

Utformad för dig
• Justerbar näsbrygga för bästa personliga bekvämlighet
• Optimal synfältstäckning även för personer som har glasögon



 Flimmerfri 3D-upplevelse
Flimmerfri 3D-upplevelse för timmar av 
underhållning

Lätta för bekvämt TV-tittande
Easy 3D-glasögonen innehåller ingen elektronik och 
inga batterier. De är lätta och bekväma för många 
timmars användning

Skarpa och flimmerfria bilder

Easy 3D är den mest bekväma 3D att titta på, med 
skarpa bilder och minimala spökbildseffekter. Tack 
vare FPR-tekniken (Film Pattern Retarder), en 
avancerad 3D-polarisator som har integrerats i TV-
skärmen, är den redo att ge dig en fullfjädrad 
bioupplevelse.

Justerbar näsbrygga
3D-glasögonens nässtöd är justerbara för att passa 
alla näsor. Även om du har vanliga glasögon bakom 
är det bekvämt när du tittar.

Optimal synfältstäckning
Den breda synfältstäckningen och den subtila 
krökningen passar de flesta ansikten, även personer 
som har glasögon. Med den extra haken längst upp på 
bågen kan du även fästa Easy 3D-glasögonen på dina 
vanliga glasögon.

Två passiva 3D-glasögon
Med två ytterligare par passiva 3D-glasögon kan du 
uppleva den bekväma 3D-upplevelsen med flera 
vänner och hela familjen.
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Funktioner

* Hälsovarning!
* Om du eller någon i din familj har epilepsi eller är ljuskänslig, bör du 

rådfråga sjukvårdspersonal innan du utsätter dig för blinkande 
ljuskällor, snabba bildsekvenser och 3D-visning.

* För att undvika obehag som yrsel, huvudvärk och desorientering 
rekommenderar vi att du inte tittar på 3D under längre perioder. 
Om du upplever något obehag bör du sluta att titta på 3D och inte 
börja med någon potentiellt riskfull aktivitet förrän symptomen har 
försvunnit.

* Föräldrar bör övervaka sina barn när de tittar på 3D så att de inte 
upplever något av ovanstående obehag. 3D-tittande rekommenderas 
inte för barn under 6 år eftersom deras syn inte är fullt utvecklad 
ännu.

* Använd inte 3D-glasögonen i något annat syfte än att titta på 3D TV.
* KVÄVNINGSRISK – Låt inte barn under 3 år leka med 3D-

glasögonen, de kan kvävas av batterilocket eller batteriet.
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Mått
• Produktvikt: 0 kg
• Lådans mått (B x H x D): 0 x 0 x 0 mm

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: 2 x påsar med 

rengöringsdukar, 3D-hälsoguide

Relaterade produkter
• Kompatibel med: _PDL7906, _PFL76X6, 

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