
 

 

Philips
Herní brýle pro 
celoobrazovkový režim 
pro dva hráče

pro televizory Easy 3D

PTA436
Vychutnejte si hry pro dva hráče na celé obrazovce
Mimořádný zážitek ze hry
Ve hrách 2D pro dva hráče vidí každý hráč obvykle pouze svoji polovinu obrazovky. Pokud si 
nasadíte tyto 3D brýle, každý hráč uvidí svoji část hry na celé obrazovce. Oba hráči tak mohou 
sedět spolu, hrát na stejné obrazovce televizoru a vychutnávat si maximální zábavu.

Vychutnejte si maximální zábavu společně s kamarádem
• Přepínejte jednoduše z celé obrazovky na běžné zobrazení
• Vaše hra na celé obrazovce

Pohodlný zážitek ze hry
• Nízká hmotnost pro dlouhodobé pohodlné používání
• Nastavitelný můstek na nos pro maximální pohodlí
• Optimální zobrazení i pro osoby s brýlemi
• Ostrý obraz bez blikání



 Dlouhodobému používání přispívá jejich 
nízká hmotnost
Brýle Easy 3D neobsahují žádné elektrosoučástky ani 
baterie. Jsou lehké a příjemné, takže jsou ideální pro 
dlouhodobé používání

Nastavitelný můstek na nos
Sedlo těchto 3D brýlí lze nastavit pro každý typ nosu. 
I když nosíte brýle na předpis, nemusíte se bát, že 
byste strádali.

Optimální pokrytí oka
Díky širokým sklům a jemnému zakřivení brýle 
sednou na většinu obličejů, dokonce i přes dioptrické 
brýle. Pomocný háček na horní části obruby pomáhá 
upevnit brýle Easy 3D k vašim vlastním brýlím.

Celá obrazovka pro běžné zobrazení
Dvěma kliknutími tlačítka lze jednoduše přepnout 
z celoobrazovkového režimu na běžné zobrazení 
a změnit nastavení hry nebo jiné nastavení.

Vaše hra na celé obrazovce

Ve 2D hrách pro dva hráče obvykle každý hráč vidí 
svou hru na polovině obrazovky. Společnost Philips 
rozšiřuje funkce 3D televizorů, aby si hráči mohli 
vychutnat hry určené pro 2 hráče 
v celoobrazovkovém režimu současně. Oba hráči tak 
mohou sedět spolu, hrát na stejné obrazovce 
televizoru a užívat si maximální zábavu.

Ostrý obraz bez blikání
Pokročilý 3D polarizátor s technologií FPR (Film 
Pattern Retarder), který je plně integrován do 
obrazovky televizoru, umožňuje hraní pro dva hráče 
na celé obrazovce s ostrým obrazem a sníženým 
výskytem zdvojených obrazů, abyste hru maximálně 
smyslově prožili.
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Přednosti

* Pouze pro 2D hry.
* Zkontrolujte, že je herní konzole připojená ke konektoru HDMI 

televizoru.
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