
 

 

Philips
Okulary do gry na pełnym 
ekranie dla dwóch graczy

do telewizorów z technologią 

Easy 3D

PTA436
Ciesz się grami dla dwóch osób na pełnym ekranie
Niezapomniane wrażenia w czasie gry
W przypadku dwuosobowych gier 2D każdy z graczy widzi zazwyczaj tylko połowę ekranu. Dzięki 
tym okularom 3D będą mogli cieszyć się grą na pełnym ekranie. Mogą więc siedzieć obok siebie, 
grać na jednym telewizorze i jednocześnie w pełni korzystać z trybu pełnoekranowego.

Maksimum emocji w czasie gry z przyjacielem
• Łatwe przełączanie między z widoku pełnoekranowego na zwykły
• Granie na pełnym ekranie

Wygoda podczas gry
• Ich lekkość zapewnia komfortowe oglądanie przez długie godziny
• Regulowana nakładka na nos zapełnia najwyższy komfort noszenia
• Optymalny obszar pokrycia w soczewkach nawet w przypadku osób noszących okulary
• Ostry obraz bez migotania



 Lekkość zapewnia komfort podczas 
długiego oglądania
Okulary Easy 3D nie zawierają elementów 
elektronicznych ani nie wymagają użycia baterii. Są 
lekkie, co zapewnia komfortowe oglądanie przez 
długie godziny.

Regulowana nakładka na nos
W tych okularach 3D nakładki na nos można 
regulować, dzięki czemu będą one pasować 
niezależnie od wielkości tej części ciała. Nawet 
noszenie pod nimi okularów korekcyjnych nie 
wpływa negatywnie na komfort podczas oglądania.

Optymalny obszar pokrycia w 
soczewkach
Szerokie soczewki i delikatna krzywizna okularów 
sprawiają, że będą one pasować większości osób, 
nawet tym noszącym okulary. Dodatkowy haczyk na 
górnej krawędzi oprawki pomaga przymocować 
okulary Easy 3D do okularów korekcyjnych.

Możliwość ustawienia widoku 
pełnoekranowego i zwykłego
Dwukrotne naciśnięcie przycisku umożliwia łatwe 
przełączenie z widoku pełnoekranowego na zwykły 
w celu zmiany ustawień gry lub innych opcji.

Granie na pełnym ekranie

W przypadku dwuosobowych gier 2D każdy z graczy 
widzi zazwyczaj tylko połowę ekranu. Telewizory 3D 
firmy Philips umożliwiają granie w trybie 
pełnoekranowym dwóm osobom jednocześnie. 
Dzięki tym okularom 3D będą mogły one cieszyć się 
grą na pełnym ekranie. Mogą więc siedzieć obok 
siebie, grać na jednym telewizorze i jednocześnie 
korzystać z trybu pełnoekranowego.

Ostry obraz bez migotania
Dzięki zaawansowanemu polaryzatorowi 3D 
korzystającemu z technologii FPR (Film Pattern 
Retarder), całkowicie zintegrowanemu z ekranem 
telewizora, gra na pełnym ekranie dla dwojga graczy 
cechuje się ostrym obrazem z minimalnymi 
zakłóceniami, zapewniając niesamowite doznania.
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Zalety

* Tylko dla gier 2D.
* Sprawdź, czy konsola do gier jest podłączona do złącza HDMI w 

telewizorze.
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Wymiary
• Waga produktu: 0,17 kg
• Wymiary pudełka (szer. x wys. x gł.): 

145 x 265 x 50 mm

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: 2 pokrowce na okulary z 

tkaniny czyszczącej, Skrócona instrukcja obsługi

Podobne produkty
• Zgodność z: wszystkimi telewizorami firmy Philips 

z technologią Passive 3D
•

Dane techniczne
Okulary do gry na pełnym ekranie dla dwóch graczy
do telewizorów z technologią Easy 3D
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