
 

 

„Philips“
Akiniai, skirti dviem 
žaidėjams žaisti visame 
ekrane

skirti „Easy 3D“ televizoriams

PTA436
Mėgaukitės žaidimais dviem žaidėjams visame ekrane
Neprilygstami žaidimų keliami pojūčiai
Žaidžiant 2D žaidimus dviem žaidėjams, kiekvienas žaidėjas paprastai mato žaidimą pusiau padalytame 

ekrane. Užsidėjęs šiuos 3D akinius, kiekvienas žaidėjas matys tik savo žaidimą visame ekrane, tad du 

žaidėjai galės sėdėti kartu, žaisti prie to paties televizoriaus ir mėgautis praleidžiamu laiku.

Mėgaukitės praleidžiamu laiku su draugu
• Lengvai perjunkite iš viso ekrano į įprastą vaizdą
• Jūsų žaidimas visame ekrane

Patogu žaisti
• Mažas svoris – patogu dėvėti ilgą laiką
• Reguliuojamas nosies lankelis – kad būtų kuo patogiau
• Optimali lęšių apimtis net dėvintiesiems akinius
• Ryškus ir nemirgantis vaizdas



 Mažas svoris ilgalaikiam patogumui
„Easy 3D“ akiniuose nėra elektronikos ar baterijų. Jie 
mažo svorio, juos patogu dėvėti ilgą laiką

Reguliuojamas nosies lankelis
Šių 3D akinių nosies atramėlės reguliuojamos, todėl 
tiks kiekvienai nosiai. Net po jais dėvint akinius 
patogumas garantuotas.

Optimali lęšių apimtis
Platūs lęšiai ir lenkta forma tiks daugeliui veidų, net 
dėvintiems akinius. Papildomas kabliukas ant 
viršutinio rėmelio krašto padės pritvirtinti „Easy 3D“ 
akinius prie jūsų nešiojamų akinių.

Vaizdo perjungimas iš viso ekrano į 
įprastą
2 mygtuko paspaudimais galite lengvai perjungti iš 
viso ekrano į įprastą vaizdą, pakeisti žaidimo 
parametrus arba kitas parinktis.

Jūsų žaidimas visame ekrane

Dviejų žaidėjų 2D žaidimuose kiekvienas žaidėjas 
paprastai mato savo žaidimą pusėje ekrano. „Philips“ 
pagerino 3D televizorių funkcionalumą, kad žaidėjai 
vienu metu galėtų mėgautis žaidimais dviem visame 
ekrane. Užsidėjęs 3D akinius kiekvienas žaidėjas 
visame ekrane matys tik savo žaidimą, tad du žaidėjai 
galės sėdėti kartu ir žaisti prie to paties televizoriaus.

Ryškus ir nemirgantis vaizdas
3D poliarizatorius, kuris naudoja FPR („Film Pattern 
Retarder“) technologiją ir yra visiškai integruotas 
televizoriaus ekrane, užtikrina ryškų vaizdą, kai du 
žaidėjai žaidžia tame pačiame ekrane ir kiekvienas 
mato savo žaidimą visame ekrane, bei padeda išvengti 
dvejinimosi. Todėl galėsite mėgautis žaidimo 
teikiamais pojūčiais.
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Ypatybės

* Tik 2D žaidimams.
* Įsitikinkite, kad žaidimo pultas yra prijungtas prie televizoriaus HDMI 

jungties.
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Matmenys
• Gaminio svoris: 0,17 kg
• Dėžutės matmenys (W x H x D): 

145 x 265 x 50 mm

Priedai
• Pridedami priedai: 2x valymo priemonių krepšiai, 

Greitos pradžios vadovas

Susiję gaminiai
• Suderinamas su: _PDL7906, _PFL76X6, 

_PFL79X6, _PFL8606D, _PFL8956D, _PFL4307, 
_PFL6xx7 (ES), _PDL6907, _PFL5007 (Lot. Amer.), 
_PFL6007 (Lot. Amer.), _PFL7007 (Lot. Amer.)
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