
 

 

Philips
Lasit kaksinpeliin 
kokonaisella ruudulla

Easy 3D TV:lle

PTA436
Nauti kaksinpeleistä koko ruudulla

Täydellinen pelikokemus
2D-kaksinpeleissä ruutu on yleensä jaettu kahtia siten, että kumpikin näkee oman pelinsä puolikkaalla 

ruudulla. Näiden lasien ansiosta kumpikin pelaaja näkee oman pelinsä koko ruudun laajuisena, joten 

pelaajat voivat istua vierekkäin ja nauttia samalla televisiolla pelaamisesta ilman rajoituksia.

Nauti ystävän kanssa pelaamisesta ilman rajoituksia
• Vaihda koko näytöstä normaaliin näkymään helposti
• Pelisi koko ruudulla

Miellyttävä pelielämys
• Kevyet ja mukavat pitkäaikaiseen katseluun
• Säädettävä nenätukivarsi tuo yksilöllistä mukavuutta
• Linssien peitto on ihanteellinen myös silmälasien käyttäjillä
• Terävä ja häiriötön kuva



 Kevyet ja mukavat pitkään
Easy 3D -laseissa ei ole elektroniikkaa tai paristoja. 
Ne ovat kevyet ja mukavat pitkäaikaiseenkin 
katseluun.

Säädettävä nenätukivarsi
3D-lasien säädettävät nenätyynyt sopivat kaikkien 
nenälle. Omat silmälasit mahtuvat kätevästi alle ja 
käyttömukavuus on taattu.

Ihanteellinen linssien peitto
Suuret linssit ja kaareva muoto istuvat useimmille 
kasvoille, myös silmälasien käyttäjille. Kehysten 
yläreunassa on kiinnityskohta, jolla Easy 3D -lasit saa 
tukevasti kiinni omiin silmälaseihin.

Koko näytöstä normaaliin näkymään
Voit vaihtaa vain 2 painalluksella koko näytön 
näkymästä normaalinäkymään, jossa voit vaihtaa peli- 
tai muita asetuksia kätevästi.

Pelisi koko ruudulla

2D-kaksinpeleissä ruutu on yleensä jaettu kahtia 
siten, että kumpikin näkee oman pelinsä puolikkaalla 
ruudulla. 3D-tekniikan avulla Philipsin 3D-
televisioissa voi pelata kaksinpeliä ilman jaettua 
ruutua. 3D-lasien ansiosta kumpikin pelaaja näkee 
oman pelinsä koko ruudun laajuisena, joten pelaajat 
voivat istua vierekkäin ja nauttia samalla televisiolla 
pelaamisesta ilman rajoituksia.

Terävä ja häiriötön kuva
FPR (Film Pattern Retarder) -tekniikka on edistynyt 
televisioruutuun integroitu 3D-polarisoija, jonka 
ansiosta koko näytön kaksinpelissä kuva on terävä 
vailla haamu- tai varjokuvia, joten voit nauttia upeasta 
pelikokemuksesta.
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Kohokohdat

* Vain 2D-peleihin.
* Varmista, että pelikonsoli on liitetty TV:n HDMI-liitäntään.
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