
 

 

Philips
Divu spēlētāju pilnekrāna 
spēļu brilles

Easy 3D televizoriem

PTA436
Izbaudiet divu spēlētāju spēles pilnekrānā

Vislabākā spēļu spēlēšanas pieredze
2D formāta spēlēs, kas paredzētas diviem spēlētājiem, katrs spēlētājs parasti redz tikai savu spēles 
ekrāna daļu. Valkājot šīs 3D brilles, katrs spēlētājs redzēs savu spēli pilnekrāna versijā. Tāpēc divi 
spēlētāji var atrasties kopā, spēlēt spēli tajā pašā televizorā un gūt maksimālu baudījumu.

Gūstiet maksimālu spēles prieku kopā ar draugu
• Viegla pārslēgšanās no pilnekrāna uz parasto skatu
• Jūsu spēle pilnekrānā

Komfortabla spēļu spēlēšanas pieredze
• Vieglas – ilgu stundu komfortam
• Regulējams deguna tiltiņš absolūtam komfortam
• Optimāls lēcu pārklājums pat tiem, kuri ikdienā valkā brilles
• Asi attēli bez mirgošanas



 Vieglas – ilgstošam komfortam
Easy 3D brilles nesatur ne elektroniku, ne baterijas. 
Tās ir vieglas un ērti valkājamas stundām ilgi

Regulējams deguna tiltiņš
Šo 3D briļļu deguna balsti ir regulējumi atbilstoši 
deguna formai. Pat valkājot pastāvīgās brilles zem šīm 
3D brillēm, skatīšanās komforts ir garantēts.

Optimāls lēcu pārklājums
Platās lēcas un laidenie izliekumi atbilst gandrīz 
ikvienai sejas formai, arī tiem, kuri brilles valkā 
pastāvīgi. Arī papildu āķis rāmja augšējā malā palīdz 
nostiprināt Easy 3D brilles pie jūsu parastajām 
brillēm.

No pilnekrāna uz parasto skatu
Divreiz noklikšķinot pogu, varat viegli pārslēgties no 
pilnekrāna uz parasto skatu, lai viegli mainītu spēles 
iestatījumus vai citas opcijas.

Jūsu spēle pilnekrānā

2D divu spēlētāju spēlēs katrs spēlētājs parasti redz 
savu spēli vienā ekrāna pusē. Philips paplašina 3D 
televizoru funkcionalitāti, lai spēlētāji varētu baudīt 
divu spēlētāju spēles pilnekrānā vienlaikus. Valkājot 
3D brilles, katrs spēlētājs redzēs savu spēli 
pilnekrānā, tāpēc divi spēlētāji var sēdēt blakus, 
skatīties vienā un tajā pašā televizorā un gūt 
maksimālu baudījumu.

Asi attēli bez mirgošanas
FPR (Film Pattern Retarder – filmas struktūras 
palēninātāja) tehnoloģija nodrošina mūsdienīga 3D 
polarizētāja darbību, kas iebūvēts televizora ekrānā - 
pilnekrāna divu spēlētāju spēlēm ir asi attēli un neliels 
dubultošanās līmenis, lai jūs varētu pilnībā baudīt 
spēles sniegtās izjūtas.
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Izceltie produkti

* Tikai 2D spēlēm.
* Pārliecinieties, vai spēļu konsole ir pievienota televizora HDMI 

savienotājam.
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Izmēri
• Produkta svars: 0,17 kg
• Kastes izmēri (W x H x D): 145 x 265 x 50 mm

Piederumi
• Iekļautie piederumi: 2 x tīrīšanas drānas 

iepakojumi, Īsa lietošanas pamācība

Saistītie produkti
• Saderīgs ar: visi Philips Passive 3D televizori
•
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