
 

 

Philips
Óculos para Dual View 
Gaming

Para TVs Easy 3D

PTA436
Divirta-se com games para dois jogadores em tela cheia
O máximo de ação em seus jogos
Em video games 2D para dois jogadores, geralmente cada jogador vê seu jogo na metade 
da tela. Com esses óculos 3D, os dois jogadores poderão ver o jogo em tela cheia. Dessa 
forma, eles poderão jogar na mesma TV e curtir o game de maneira única.

Aproveite esses momentos, sozinho ou com amigos
• Alterne instantaneamente entre tela cheia e normal
• Seu jogo em tela cheia

Jogue confortavelmente
• Pouco peso para muitas horas de conforto
• Protetor de nariz ajustável para uso confortável
• Excelente encaixe da lente mesmo sobre o óculos de grau
• Imagens nítidas e estáveis



 Pouco peso para mais conforto
Os óculos Easy 3D não utilizam baterias nem 
componentes eletrônicos. São leves e confortáveis 
para o uso por muitas horas

Protetor de nariz ajustável
Os protetores de nariz dos óculos são ajustáveis 
para encaixar em qualquer pessoa. Mesmo se estiver 
usando óculos de grau por baixo, é possível ajustar 
os protetores de nariz para obter conforto enquanto 
assiste.

Excelente encaixe da lente
As amplas lentes e a curvatura fina se adaptam a 
qualquer rosto, mesmo por cima dos óculos de grau. 
O gancho adicional na parte superior da armação 
ajuda a encaixar os óculos Easy 3D aos óculos de 
grau.

Tela cheia/exibição normal
Clicando duas vezes no botão, você pode alternar 
facilmente entre tela cheia e exibição normal e 
alterar as configurações do jogo ou outras opções.

Seu jogo em tela cheia

Em vídeo games 2D para dois jogadores, geralmente 
cada jogador vê o seu jogo na metade da tela. A 
Philips expande a funcionalidade das TVs 3D para 
permitir jogar em tela cheia com dois jogadores, ao 
mesmo tempo. Com esses óculos 3D, cada jogador 
verá apenas o seu jogo em tela cheia. Dessa forma, 
eles poderão jogar na mesma TV e curtir o que há de 
melhor.

Imagens nítidas e estáveis
Graças à tecnologia FRP (Film Pattern Retarder), um 
polarizador 3D avançado totalmente integrado à tela 
da TV, a tela cheia para dois jogadores oferece 
imagens nítidas e pouco "efeito-fantasma", 
proporcionando excelente qualidade e sensação.
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Destaques

* Somente para vídeo games 2D.
* Não se esqueça de conectar o vídeo game à entrada HDMI da TV.
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Dimensões
• Peso do produto: 0,17 kg
• Dimensões da caixa (L x A x P): 

145 x 265 x 50 mm

Acessórios
• Acessórios inclusos: 2 flanelas, Guia de início 

rápido

Produtos afins
• Compatível com: _PDL7906, _PFL76X6, 

_PFL79X6, _PFL8606D, _PFL8956D, _PFL4307, 
_PFL6xx7 (Eu), _PDL6907, _PFL5007 (América 
latina), _PFL6007 (América latina), _PFL7007 
(América latina)
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Óculos para Dual View Gaming
Para TVs Easy 3D
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