
 

 

Philips
Gamebrillen voor twee 
spelers op volledig scherm

voor Easy 3D-TV's

PTA436
Geniet op volledig scherm van games voor twee spelers
De ultieme game-ervaring
In 2D-games voor twee spelers ziet iedere speler zijn of haar acties meestal op de helft van 
het scherm. Met deze 3D-bril ziet iedere speler alleen zijn of haar eigen acties op het volledige 
scherm. Speel nu met zijn tweeën op dezelfde TV en ga maximaal op in de spanning.

Maximaal plezier samen met een vriend of vriendin
• Eenvoudig van volledig scherm naar normale weergave schakelen
• Uw game op volledig scherm

Comfortabel gamen
• Lichtgewicht voor lange uren comfort
• Verstelbare neussteun voor een optimaal persoonlijk comfort
• Optimale bedekking van brillenglazen voor brildragers
• Scherpe beelden zonder trillingen



 Lichtgewicht voor langdurig comfort
De Easy 3D-bril bevat geen elektronica en batterijen. 
De 3D-bril is licht en comfortabel voor urenlang 
gebruik.

Verstelbare neussteun
De neussteuntjes van deze 3D-brillen kunnen voor 
elke neus passend worden gemaakt. Zelfs als u al een 
bril draagt, bent u verzekerd van een persoonlijk 
kijkcomfort.

Optimale bedekking van brillenglazen
Dankzij de brede glazen en het subtiele ontwerp past 
deze bril op vrijwel alle gezichten, zelfs bij 
brildragers. Met het haakje aan de bovenkant van het 
montuur kunt u de Easy 3D-bril aan uw eigen bril 
bevestigen.

Volledig scherm naar normale weergave
Door twee keer op een knop te drukken kunt u 
eenvoudig schakelen tussen volledig scherm en 
normale weergave om de spelinstellingen of andere 
opties in een handomdraai te wijzigen.

Uw game op volledig scherm

In 2D-games voor twee spelers ziet iedere speler zijn 
of haar acties meestal op de helft van het scherm. 
Philips breidt de functionaliteit van 3D-TV's uit, 
zodat twee spelers tegelijkertijd op een volledig 
scherm kunnen spelen (bij games voor twee spelers). 
Met deze 3D-bril ziet iedere speler alleen zijn of haar 
eigen acties op het volledige scherm. Speel nu met 
zijn tweeën op dezelfde TV en ga maximaal op in de 
spanning.

Scherpe beelden zonder trillingen
In het TV-scherm is een geavanceerde, op FPR-
technologie (Film Pattern Retarder) gebaseerde 3D-
polarisator geïntegreerd. Dit zorgt bij games waarbij 
twee spelers gelijktijdig op een volledig scherm 
spelen voor scherpe beelden en minder 
spookeffecten, zodat u volledig kunt opgaan in de 
game.
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Kenmerken

* Alleen voor 2D-games.
* Zorg dat de gameconsole op de HDMI-aansluiting van de TV is 

aangesloten.
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Afmetingen
• Gewicht van het product: 0,17 kg
• Afmetingen van doos (B x H x D): 

145 x 265 x 50 mm

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: 2 tasjes met 

reinigingsdoekjes, Snelstartgids

Verwante producten
• Compatibel met: alle Philips Passive 3D-TV's
•

Specificaties
Gamebrillen voor twee spelers op volledig scherm
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