
 

 

Philips
Óculos para jogos de dois 
jogadores em ecrã total

para televisores Easy 3D

PTA436
Desfrute de jogos de dois jogadores em ecrã total
A melhor experiência em jogos
Em jogos 2D de dois jogadores, normalmente cada jogador vê o seu jogo em metade do ecrã. Ao 

utilizar estes óculos 3D, ambos verão apenas o seu jogo em ecrã total. Agora os dois jogadores podem 

sentar-se lado a lado, jogar no mesmo televisor e desfrutar ao máximo dos momentos de diversão.

Desfrute ao máximo dos momentos de diversão com um amigo
• Pode alternar facilmente entre ecrã total e vista normal
• O seu jogo em ecrã total

Experiência de jogo confortável
• Leves para utilização prolongada com conforto
• Ponte ajustável para o melhor conforto pessoal
• Cobertura optimizada de lentes, mesmo para utilizadores de artigos oculares
• Imagens nítidas e sem cintilação



 Leve para utilização com conforto
Os óculos Easy 3D não contêm sistemas 
electrónicos ou pilhas. Estes são leves e confortáveis 
para uma utilização prolongada com conforto

Ponte ajustável
Os apoios para o nariz destes óculos 3D são 
ajustáveis para se adaptarem a qualquer nariz. 
Mesmo durante a utilização de óculos graduados sob 
estes, o seu conforto de visualização é garantido.

Cobertura optimizada de lentes
As lentes grandes e a curvatura ligeira adaptam-se à 
maioria dos rostos, mesmo para utilizadores de 
artigos oculares. O gancho adicional na margem 
superior da armação também ajuda a fixar os óculos 
Easy 3D nos seus óculos pessoais.

Ecrã total para vista normal
Com 2 cliques num botão, pode mudar facilmente do 
ecrã total para a vista normal para alterar facilmente 
as definições de jogo ou outras opções.

O seu jogo em ecrã total

Em jogos 2D de dois jogadores, normalmente cada 
jogador vê o seu jogo em metade do ecrã. A Philips 
expande a funcionalidade dos televisores 3D para 
permitir que os jogadores desfrutem dos seus jogos 
de dois jogadores em ecrã total, em simultâneo. Ao 
utilizar os óculos 3D, cada jogador vê apenas o seu 
jogo em ecrã total, para que os dois jogadores 
possam sentar-se lado a lado, jogar no mesmo 
televisor e desfrutar ao máximo dos momentos de 
diversão.

Imagens nítidas e sem cintilação
Graças à tecnologia FPR (Film Pattern Retarder) - 
um polarizador 3D avançado que é totalmente 
integrado no ecrã do televisor -, os jogos de dois 
jogadores em ecrã total apresentam imagens nítidas 
e baixa formação de imagens fantasma para lhe 
proporcionar toda a emoção sensorial do jogo.
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Destaques

* Apenas para jogos 2D.
* Certifique-se de que a consola de jogos está ligada ao conector 

HDMI do televisor.
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Dimensões
• Peso do produto: 0,17 kg
• Dimensões da caixa (L x A x P): 

145 x 265 x 50 mm

Acessórios
• Acessórios incluídos: 2 bolsas de panos de limpeza, 

Manual de início rápido

Produtos Relacionados
• Compatível com: todos os televisores Passive 3D 

da Philips
•

Especificações
Óculos para jogos de dois jogadores em ecrã total
para televisores Easy 3D
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