Philips
Ochelari pt jocuri cu ecran
complet pt 2 jucători

pentru televizoare Easy 3D

PTA436

Bucuraţi-vă de jocurile în doi pe ecran complet
Experienţa interactivă perfectă
În jocurile în doi 2D, fiecare jucător îşi poate vedea jocul, în mod normal, pe jumătate de ecran. Purtând
aceşti ochelari 3D, ambii jucători vor vedea numai jocul propriu pe tot ecranul. Doi jucători pot sta
acum împreună, se pot juca pe acelaşi televizor şi se pot bucura de cea mai antrenantă experienţă a
jocului.
Bucuraţi-vă de o experienţă antrenantă a jocului cu un prieten
• Comutaţi cu ușurinţă de la ecran complet la vizualizare normală
• Jocul dvs. pe ecran complet
O experienţă confortabilă a jocului
• Ușor pentru ore îndelungate de confort
• Pernuţă pentru nas reglabilă pentru cel mai mare confort personal
• Acoperire optimă a obiectivului chiar și pentru utilizatorii existenţi de ochelari
• Imagini clare și fără scintilaţii

Ochelari pt jocuri cu ecran complet pt 2 jucători

PTA436/00

pentru televizoare Easy 3D

Specificaţii

Repere

Dimensiuni

• Greutate produs: 0,17 kg
• Dimensiuni carcasă (L x Î x A):
145 x 265 x 50 mm

Accesorii

• Accesorii incluse: 2 pungi de cârpe de curăţare,

Ghid de iniţiere rapidă

Produse corelate

• Compatibil cu: _PDL7906, _PFL76X6, _PFL79X6,
_PFL8606D, _PFL8956D, _PFL4307, _PFL6xx7
(Eu), _PDL6907, _PFL5007 (Am Lat), _PFL6007
(Am Lat), _PFL7007 (Am Lat)
•

Greutate redusă pentru confort pe
termen lung

Ochelarii Easy 3D nu conţin piese electronice și
baterii. Au o greutate redusă și sunt confortabili
pentru multe ore de utilizare

Pernuţă pentru nas reglabilă

Pernuţele pentru nas ale acestor ochelari 3D sunt
reglabile pentru a se adapta la orice nas. Chiar dacă
purtaţi ochelari de vedere în spatele acestora,
confortul dvs. în timpul vizionării este garantat.

Acoperire optimă a obiectivului

Obiectivul panoramic și curbele subtile se potrivesc
cu majoritatea conformaţiilor feţei, chiar și pentru
utilizatorii existenţi de ochelari. Cârligul suplimentar
de pe marginea superioară a ramei contribuie la
prinderea ochelarilor Easy 3D de ochelarii de
vedere.

De la ecran complet la o vizualizare
normală

Cu doar două click-uri, puteţi comuta ușor de la
ecran complet la vizualizare normală pentru a
modifica ușor setările jocului sau alte opţiuni.

Jocul dvs. pe ecran complet

În jocurile în doi 2D, fiecare jucător își poate vedea,
în mod normal, jocul pe jumătate de ecran. Philips
extinde funcţionalitatea televizoarelor 3D pentru a le
permite pasionaţilor de jocuri să se bucure de
jocurile în doi pe ecranul complet, în același timp.
Purtând ochelarii 3D, fiecare jucător își va vedea
numai propriul joc pe ecranul complet, astfel încât
cei doi jucători pot sta împreună, se pot juca pe
același televizor și se pot bucura de cea mai
antrenantă experienţă a jocului.

Imagini clare și fără scintilaţii

Dotat cu tehnologie FPR (Film Pattern Retarder „Temporizator de șablon cadru”), un polarizator 3D
avansat complet integrat în ecranul televizorului,
caracteristicile ecranului complet pentru jocuri în doi
oferă claritate imaginilor și un nivel redus de „imagini
fantomă” pentru a vă oferi o experienţă senzorială
completă a jocului.
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* Numai pentru jocuri 2D.
* Asiguraţi-vă de conectarea consolei de jocuri la conectorul HDMI al
televizorului.

