
 

 

Philips
Очила за игри с двама 
играчи на цял екран

за телевизори с Easy 3D

PTA436
Наслаждавайте се на игрите с двама играчи на цял екран
Върховно изживяване при игра
При 2D игрите с двама играчи, обикновено всеки вижда играта си на половин екран. С тези 3D 

очила всеки играч вижда на цял екран само своята игра, така че двамата могат да седят един до 

друг, да играят на един телевизор и да се наслаждават максимално на изживяването.

Наслаждавайте се максимално на изживяването, с приятели
• Лесно превключване от цял екран към нормален изглед
• Вашата игра на цял екран

Комфорт, когато играете
• Леки, за дълги часове комфортно гледане
• Регулируем мост за носа за максимално индивидуално удобство
• Оптимално покриване на лещите, дори при хора, носещи очила
• Резки изображения без трептене



 Леки, за дълги часове на комфорт
Очилата Easy 3D не съдържат електроника, нито 
батерии. Те са леки и удобни за продължително 
ползване

Регулируем мост за носа
Подложките за нос на тези 3D очила са 
регулируеми, за да пасват на всеки нос. Дори 
когато носите очила с диоптър зад тях, 
удобството при гледане е гарантирано.

Оптимално покриване на лещите
Широките лещи и леката извивка пасват на 
повечето лица, дори при хората, които носят 
очила. Допълнителната кукичка на горния ръб на 
рамката помага да фиксирате очилата Easy 3D към 
вашите диоптрични очила.

От цял екран към нормален изглед
С две щраквания на един бутон можете лесно да 
превключите от цял екран към нормален изглед, 
за да промените с лекота настройките на играта 
или други опции.

Вашата игра на цял екран

При 2D игрите с двама играчи, обикновено всеки 
играч вижда играта на половин екран. Philips 
разширява функционалността на 3D 
телевизорите, за да ви позволи да се 
наслаждавате на игрите с двама играчи на цял 
екран, едновременно. С 3D очилата всеки играч 
вижда на цял екран само своята игра, така че 
двамата играчи могат да седят един до друг, да 
играят на един телевизор и да се наслаждават 
максимално на изживяването.

Резки изображения без трептене
Благодарение на технологията FPR (Film Pattern 
Retarder) - авангарден 3D поляризатор, напълно 
интегриран в екрана на телевизора, игрите с 
двама играчи на цял екран дават рязка картина и 
по-малко "призрачни" изображения, за да 
изпитате пълното удоволствие за всички сетива, 
докато играете.
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* Само за 2D игри.
* Уверете се, че всяка игрова конзола е свързана към HDMI 
конектора на телевизора.
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Размери
• Тегло на изделието: 0,17 кг
• Габарити на кутията (Ш x В x Д): 

145 x 265 x 50 мм

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: 2 бр. торбички с 
кърпички за почистване, Ръководство за бързо 

инсталиране

Сродни продукти
• Съвместим с: _PDL7906, _PFL76X6, _PFL79X6, 

_PFL8606D, _PFL8956D, _PFL4307, _PFL6xx7 
(Eu), _PDL6907, _PFL5007 (Латинска Америка), 
_PFL6007 (Латинска Америка), _PFL7007 
(Латинска Америка)
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