
 

 

Philips
Briller til fuldskærmsspil 
for to spillere

til Easy 3D TV

PTA436
Nyd spil for to spillere på fuldskærm

Den ultimative spiloplevelse
I 2D-spil for to spillere ser hver spiller normalt sit eget spil på halvdelen af skærmen. Når 
spillerne tager 3D-briller på, kan de kun se deres eget spil på hele skærmen. To spillere 
kan nu sidde sammen og spille på det samme TV og opleve maksimal spænding.

Oplev maksimal spænding sammen med en ven
• Skift fra fuldskærm til normal visning uden problemer
• Dit spil på fuldskærm

Behagelig spiloplevelse
• Lette til mange timers komfort
• Justerbar næsepude til den bedste individuelle komfort
• Optimal objektivdækning, selv for brillebrugere
• Skarpe billeder uden flimmer



 Lette til langvarig komfort
Easy 3D-briller indeholder ikke elektronik eller 
batterier. De er lette og behagelige at have på i 
timevis

Justerbar næsepude
Næsepuderne på disse 3D-briller kan tilpasses, så de 
passer til alle næser. Selv hvis du har almindelige 
briller på bagved dem, er der garanti for personlig 
komfort.

Optimal objektivdækning
Det brede objektiv og den diskrete krumning passer 
til de fleste ansigter, også selvom du bruger briller. 
Den ekstra krog øverst på stellet er også med til at 
fæstne Easy 3D-brillerne på dine egne briller.

Fuldskærm til normal visning
Med 2 klik på en knap kan du nemt skifte mellem 
fuldskærmsvisning og normal visning for hurtigt at 
ændre spil indstillinger eller andre valg.

Dit spil på fuldskærm

I 2D-spil for to spillere ser hver spiller normalt sit 
eget spil på halvdelen af skærmen. Philips udbygger 
funktionaliteten i 3D TV, så spillere kan nyde deres 
spil for to spillere i fuldskærmstilstand på samme tid. 
Ved at anvende 3D-briller kan hver spiller kun se sit 
eget spil i fuldskærmstilstand, så to spillere kan sidde 
sammen og spille på det samme TV og opleve 
maksimal spænding.

Skarpe billeder uden flimmer
Med FPR-teknologi (Film Pattern Retarder) og en 
avanceret 3D-polarisator, der er fuldt integreret i 
TV-skærmen, har fuldskærmsspil for to spillere 
skarpe billeder og få ekkoer, så I får hele den 
sansemæssige oplevelse ved spillet.
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Vigtigste nyheder

* Kun til 2D-spil.
* Kontroller, at spilkonsollen er sluttet til HDMI-stikket på TV'et.
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Mål
• Produktvægt: 0,17 kg
• Mål på kasse (B x H x D): 145 x 265 x 50 mm

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: 2 poser med 

rengøringsklude, Lynhåndbog

Relaterede produkter
• Kompatibel med: alle Philips TV'er med Passive 3D
•

Specifikationer
Briller til fuldskærmsspil for to spillere
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