
 

 

Philips
Passive 3D-briller

for Easy 3D-TVer

PTA426
Få mer ut av bildet

med Oakley 3D-optikk
Del en virkelig fengslende og kinoaktig 3D-opplevelse med hele familien. Disse Easy 3D-
brillene fra Philips har Oakley 3D-optikk, som gir deg best mulig ytelse og komfort 
samtidig som de ser stilige ut.

Hjemmekinoopplevelse i 3D med høy ytelse
• Bedre lyshåndtering
• Flimmerfri 3D-opplevelse for underholdning i flere timer
• Høy krumning for best mulig perifert syn

Stilige og holdbare
• Lett metallramme som er stilig og behagelig
• Ripebestandige linser gir optimal holdbarhet



 Bedre lyshåndtering
Refleksjoner kan ødelegge 3D-underholdningen. 
Disse linsene har sylinderformet basekrumning som 
praktisk talt tar bort refleksjoner, i motsetning til 
flatere 3D-linser som ikke tar tak i problemet. 
Takket være Oakley 3D-optikk, kan Philips tilby den 
mest komfortable Easy 3D-opplevelsen.

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

Høy krumning
Disse brillene er utstyrt med Oakley 3D-optikk med 
sylinderformet basekrumning. Dette gjør at brillene 
passer bedre rundt ansiktet til et menneske. Den 
høye krumningen gir bedre perifert syn til 3D, og på 
den måten gir den en mer komfortabel opplevelse.

Lett metallramme
Disse Easy 3D-brillene er konstruert ut fra en lett 
metallramme. De er utviklet med en trepunkts 
passform, som så å si tar bort frustrasjonen man får 
av den løse passformen til vanlige briller. De har en 
stilig design med gummiarm for mange timer med 
komfort.

Ripebestandige linser
Éngangs 3D-brillene man får på kino er skjøre, og 
linsene får lett riper. Oakley 3D-optikk er laget av et 
materiale som motstår riper. Du kan føle deg trygg 
på at du får holdbarhet på et nivå som er utarbeidet 
gjennom tiår med nyskapning.
PTA426/00

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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