
 

 

„Philips“
„Passive 3D“ akiniai

skirti „Easy 3D“ televizoriams

PTA426
Vaizdas atrodys didesnis

naudojant „Oakley 3D“ optiką
Pasidalinkite išties užburiančiais 3D namų kino pojūčiais su visa šeima. Šiuose „Philips Easy 
3D“ akiniuose naudojama „Oakley 3D“ optikos technologija – geriausias veikimas, 
patogumas ir stilius.

Aukštos kokybės 3D namų kino patirtis
• Geresnis apšvietimo valdymas
• Nemirgantis 3D vaizdas – galėsite mėgautis valandų valandas
• Itin dideli išlinkimai, tinkami periferiniam matymui

Stilingi ir patvarūs
• Lengvi, patogūs ir stilingi metalo rėmeliai
• Lęšių apsauga nuo įbrėžimų užtikrina optimalų patvarumą



 Geresnis apšvietimo valdymas
Atspindžiai gali sugadinti 3D potyrius. Šie lęšiai turi 
cilindrinius išlinkimus, kurie iš esmės panaikina 
atspindžius – priešingai nei plokšti 3D lęšiai, kurie 
šios problemos nesprendžia. „Oakley 3D“ optika 
„Philips“ padeda užtikrinti geriausius „Easy 3D“ 
potyrius.

Nemirgantis 3D vaizdas
Nemirgantis 3D vaizdas – galėsite mėgautis valandų 
valandas

Itin dideli išlinkimai
Šiuose akiniuose įrengta „Oakley 3D“ optika, kurios 
cilindriniai išlinkimai leidžia akiniams geriau apgaubti 
veidą. Itin dideli išlinkimai užtikrina geresnį periferinį 
matymą žiūrint 3D formatu, taigi – ir geresnius 
potyrius.

Lengvi metalo rėmeliai
Šių „Easy 3D“ akinių rėmeliai pagaminti iš lengvo 
metalo. Dėl trijų taškų tvirtinimo šie akiniai iš esmės 
skiriasi nuo įprastų, erzinančiai nestabilių akinių. Šių 
akinių dizainas stilingas, o guminė kojelė leidžia ilgą 
laiką jaustis patogiai.

Apsaugoti nuo įbrėžimų lęšiai
Kino teatruose naudojami vienkartiniai 3D akiniai 
lengvai lūžta, juos galima lengvai subraižyti. „Oakley 
3D“ optika pagaminta iš medžiagos, kuri apsaugota 
nuo įbrėžimų. Užtikriname tikrą patvarumą, kurį 
leido pasiekti dešimtmečius kuriamos naujovės.
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Ypatybės

* Įspėjimas dėl sveikatos
* Jeigu jūsų šeimoje yra buvę epilepsijos arba fotojautrumo priepuolių, 

prieš žiūrėdami į blykstinės šviesos šaltinius, staigiai besikeičiančius 
vaizdus arba 3D vaizdą, pasitarkite su gydytoju.

* Siekiant išvengti tokių nepatogumų kaip svaigimas, galvos skausmas ar 
orientacijos sutrikimas, nerekomenduojame ilgai žiūrėti filmų 3D 
formatu. Pasijutę blogai, nustokite žiūrėję 3D ir nesiimkite jokios 
pavojingos veiklos, kol simptomai dar nėra neišnykę.

* Tėvai turi stebėti 3D formatą žiūrinčius vaikus ir įsitikinti, kad jie 
nepatiria jokio pirmiau minėto diskomforto. 3D nerekomenduojama 
žiūrėti mažesniems kaip 6 metų vaikams, kadangi jų regėjimo sistema 
dar nėra visiškai išsivysčiusi.

* Nenaudokite 3D akinių jokiais kitais tikslais tik 3D televizijos 
žiūrėjimui.

* PAVOJUS UŽSPRINGTI - neleiskite mažesniems kaip 3 metų 
vaikams žaisti su 3D akiniais, nes jie gali užspringti maitinimo 
elemento dangteliu arba elementu.
Išleidimo data 2012-05-18

Versija: 4.2.5

12 NC: 8670 000 76572
EAN: 87 12581 60396 0

© 2012 „Koninklijke Philips Electronics N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių 
ženklai yra „Koninklijke Philips Electronics N.V.“ ar jų 
atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com
Matmenys
• Gaminio svoris: 0,079 kg
• Dėžutės matmenys (W x H x D): 

64 x 56 x 180 mm

Priedai
• Pridedami priedai: 1 valymo servetėlių pakuotė, 3D 

„Health Guide“

Susiję gaminiai
• Suderinamas su: _PDL7906, _PFL76X6, 

_PFL79X6, _PFL8606D, _PFL8956D, _PFL4307, 
_PFL6xx7 (ES), _PDL6907, _PFL5007 (Lot. Amer.), 
_PFL6007 (Lot. Amer.), _PFL7007 (Lot. Amer.)
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