
 

 

Philips
Briller for fullskjermspilling 
for to personer

for Easy 3D-TVer

PTA436
Nyt spill for to spillere i fullskjermmodus

Den ultimate spillopplevelsen
I 2D-spill for to spillere ser vanligvis hver av spillerne sin del på bare halve skjermen. Med 
disse 3D-brillene kan hver av spillerne se sin del på hele skjermen, slik at to spillere kan 
sitte sammen, spille på samme TV og få maksimal underholdning.

Få maksimal underholdning sammen med en venn
• Du kan enkelt bytte fra fullskjerm til normal visning
• Spillet ditt i fullskjerm

Komfortabel spillopplevelse
• Veier lite for komfort i flere timer
• Justerbar nesebro for den beste personlige komforten
• Optimal linsedekning selv for folk som bruker briller
• Skarpt og flimmerfritt bilde



 Veier lite for langvarig komfort
Easy 3D-briller inneholder ikke elektronikk eller 
batterier. De veier lite og er komfortable for flere 
timers bruk

Justerbar nesebro
Neseputene til disse 3D-brillene er justerbare for å 
passe til alle neser. Selv når du bruker vanlige briller 
bak dem, får du en behagelig opplevelse uansett.

Optimal linsedekning
Den brede linsen og de diskré kurvene passer til de 
fleste ansikter, selv for dem som bruker briller. Den 
ekstra kroken på toppen av rammen hjelper til med 
å feste Easy 3D-brillene til dine egne.

Fullskjerm til normal visning
Ved å klikke på knappen to ganger kan du endre fra 
fullskjerm til normal visning, slik at du enkelt kan 
endre spillinnstillingene og andre alternativer.

Spillet ditt i fullskjerm

I 2D-spill for to spillere bruker spillerne vanligvis 
hver sin halvdel av skjermen. Philips utvider 3D-
TVens funksjonalitet, slik at spillerne kan få spillene 
for to spillere på fullskjerm samtidig. Ved å bruke 
3D-brillene kan hver spiller se sin del i fullskjerm, slik 
at to spillere kan sitte sammen, spille på samme TV 
og få maksimal moro.

Skarpt og flimmerfritt bilde
Fullskjermspillingen for to spillere er drevet av FPR-
teknologi (Film Pattern Retarder), som er en 
avansert 3D-polarisering. Den er helt integrert i TV-
skjermen og gir skarpe bilder og lav skyggeeffekt, slik 
at du får maksimal sensorisk spenning i spillet.
PTA436/00

Høydepunkter

* Kun for 2D-spill.
* Kontroller at spillkonsollen er koblet til HDMI-kontakten på TVen.
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