
 

 

Philips
Szemüvegek 2 résztvevős, 
teljes képernyős játékhoz

Easy 3D TV-khez

PTA436
Élvezze teljes képernyőn a két résztvevős játékokat
Az igazi játék élmény
A két résztvevős 2D videojátékok alatt általában a játékosok fél képernyőn látják saját játékukat. A 
3D szemüvegeket viselve mindkét játékos csak a saját játékát látja a teljes képernyőn, tehát két 
játékos együtt játszhat ugyanazon a TV-n, és maximálisan élvezheti a játékot.

Maximális szórakozás a barátokkal
• Egyszerűen válthat a normál és a teljes képernyős nézet között
• Játsszon teljes képernyőn

Kényelmesen élvezhető játék
• Könnyű, így több órán át is kényelmes
• Állítható orrnyereg-betét a maximális személyes kényelemért
• Optimális lencselefedettség még szemüvegeseknek is
• Éles, villódzásmentes képek



 Kis súly a hosszan tartó kényelemért
Az Easy 3D szemüvegekben nincs elektronika és 
elem. Könnyűek és kényelmesek, így órákon 
keresztül viselhetők

Állítható orrnyereg-betét
A 3D szemüvegek orrnyereg-betétei állíthatók, így 
bármilyen orrformához illeszkednek. Személyes 
kényelme még akkor is garantált, ha dioptriás 
szemüveget visel.

Optimális lencselefedettség
A széles lencsék és a finoman ívelt keret még a 
szemüvegviselők arcára is tökéletesen illenek. A 
keret felső élén elhelyezkedő kiegészítő kapoccsal az 
Easy 3D szemüveget még biztosabban rögzítheti saját 
szemüvegéhez.

Normál és teljes képernyős nézet
Egy dupla gombnyomással egyszerűen válthat a teljes 
képernyős nézetről a normál nézetre a 
játékbeállítások megtekintése érdekében, illetve 
választhat egyéb opciókat.

Játsszon teljes képernyőn

A két résztvevős 2D videojátékok alatt általában a 
játékosok fél képernyőn látják saját játékterüket. A 
Philips kibővítette a 3D TV-készülékek funkcióit, így 
a játékosok egyszerre, teljes képernyőn élvezhetik a 
két résztvevős játékokat. A 3D szemüvegeket viselve 
mindkét játékos csak a saját játékát látja teljes 
képernyőn, tehát a két játékos ugyanazon a 
televízión játszhat, és maximálisan élvezheti a játék 
izgalmait.

Éles, villódzásmentes képek
Az FPR (Film Pattern Retarder) technológiával 
működő, a TV-készülék képernyőjébe teljes 
mértékben beépített 3D polarizáló a teljes 
képernyős, két résztvevős játékokat éles képekkel és 
szellemkép-mentesen jeleníti meg, így Ön teljes 
egészében átélheti a játék nyújtotta élményeket.
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Fénypontok

* Csak 2D játékokhoz.
* Ellenőrizze, hogy a játékkonzol csatlakozik-e a TV HDMI 

csatlakozójához.
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