
 

 

Philips
Aktiva 3D-glasögon

för 3D Max TV-apparater

PTA508
Hemmabioupplevelse med 3D Max

Full HD 3D för verkligt uppslukande visning
Upplev 3D-filmer, spel och sport som aldrig förr med 3D Max-glasögon. Philips använder 
den senaste aktiva 3D-tekniken för en uppslukande upplevelse i Full HD 3D. Få den 
ultimata 3D-upplösningen och bli en del av händelserna!

Den ultimata hemmabioupplevelsen i 3D
• Aktiv 3D Max-teknik för att ge Full HD 3D-upplevelse
• Titta i 3D på Philips 3D Max- och Full HD 3D Ready-TV-apparater
• Unikt 3D Max-spelläge på helskärm för två spelare
• Aktiva 3D-glasögon med hög kontrast för bästa 3D-upplevelse

Utformad för dig
• Flexibel och lätt design för maximal komfort
• Optimal synfältstäckning även för personer som har glasögon
• Skyddsfodral för säker förvaring av dina glasögon



 Aktiv 3D Max-teknik

Låt dig trollbindas av 3D-filmer i ditt eget vardagsrum 
med 3D Max. Njut av verklighetstroget djup och 
enastående Full HD-upplösning tack vare 
kombinationen av den ultrasnabba skärmen och 
Active shutter-glasögon. Med de här 3D-Max-
glasögonen och din 3D Max-TV kan du nu börja titta 
på 3D TV.

3D Max- och Full HD 3D Ready-TV
De här aktiva 3D-glasögonen ger dig Full HD 3D-
upplevelse på alla 3D Max-TV-apparater och på 
tidigare Full HD 3D Ready TV-apparater.

3D Max på helskärm för två spelare

Med de här aktiva 3D Max-glasögonen kan din TV ge 
två spelare den ultimata spelupplevelsen på 

helskärm. I 2D-spel för två spelare brukar spelarna se 
spelet på halva skärmen. Med 3D-teknik kan båda 
spelarna nu se spelet på helskärm samtidigt, genom 
en enkel knapptryckning på glasögonen.

Flexibla och lätta
Glasögonen är tillverkade av lätta och flexibla 
material och så bekväma att det knappt känns att du 
har dem på.

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.

Skyddsfodral
Ett skyddsfodral medföljer för enkel och bekväm 
förvaring av glasögonen när de inte används.

Högkontrastlinser
Vanliga aktiva 3D-glasögon med polariserande filter 
är aningen mörka även när ljus passerar igenom. Med 
de här högkontrastlinserna kommer din 
sammanlagda 3D-upplevelse att förbättras och ge en 
större upplevelse.
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Specifikationer

* 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.
* 3D Max-spel för två spelare fungerar bara med 3D Max TV-

apparater av följande typer: 58pfl9956, 46pfl9706, 37pfl9606, 
52pfl9606, 40pfl8606, 46pfl8606, _pfl5507 (Eu), _pfl7007 (Eu), 
_pfl8007 (Eu), _pfl9x07
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