
 

 

Philips
Okuliare na hry pre dvoch 
hráčov na celej obrazovke

pre televízory s technológiou Easy 3D

PTA436
Vychutnajte si hry pre dvoch na celej obrazovke
Jedinečný zážitok z hry
Pri hrách v 2D pre dvoch hráčom zvyčajne každý hráč sleduje svoju časť hry na jednej polovici 

obrazovky. Prostredníctvom týchto 3D okuliarov budú obaja hráči vidieť iba svoju časť hry na celej 

obrazovke, vďaka čomu môžu sedieť vedľa seba, hrať na tom istom televízore a pritom si naplno 

vychutnávať dokonalú zábavu z hry.

Užite si s kamarátom zábavu naplno
• Jednoduché prepínanie z celej obrazovky na štandardné zobrazenie
• Vaša hra na celej obrazovke

Pohodlný zážitok z hry
• Ľahké okuliare pre dlhé hodiny pohodlného sledovania
• Nastaviteľný nosový mostík umožňuje ideálne pohodlné nosenie
• Optimálne pokrytie skiel okuliarov aj pre divákov s dioptrickými okuliarmi
• Ostrý a stabilný obraz



 Nízka hmotnosť zaručuje dlhodobý 
komfort
Okuliare Easy 3D neobsahujú žiadnu elektroniku ani 
batérie. Sú ľahké a pohodlné a môžete ich nosiť aj 
celé hodiny

Nastaviteľný nosový mostík
Nosové podložky týchto 3D okuliarov sa dajú 
nastaviť a prispôsobia sa každému nosu. Dokonca aj 
keď pod nimi nosíte dioptrické okuliare, vaše osobné 
pohodlie pri sledovaní je zaručené.

Optimálne pokrytie skiel okuliarov
Široké sklá okuliarov a jemné zakrivenie sú vhodné 
na väčšinu tvárí, dokonca aj u osôb, ktoré už nosia 
okuliare. Prídavný háčik na hornej hrane rámu 
taktiež pomáha pridržiavať okuliare Easy 3D na 
vašich osobných okuliaroch.

Z celej obrazovky na štandardné 
zobrazenie
Stlačením 2 tlačidiel jednoducho prepnete z celej 
obrazovky na štandardné zobrazenie, aby ste mohli 
ľahko zmeniť nastavenia hry alebo iné možnosti.

Vaša hra na celej obrazovke

Pri hraní hier pre dvoch hráčov v režime 2D väčšinou 
každý hráč sleduje hru na svojej polovici obrazovky. 
Philips rozširuje funkčnú vybavenosť svojich 3D 
televízorov tak, aby mohli obaja hráči súčasne vidieť 
svoju hru v zobrazení na celú obrazovku. Vďaka 3D 
okuliarom bude každý hráč vidieť iba svoju hru 
zobrazenú na celej obrazovke, takže obaja hráči 
môžu sedieť vedľa seba, hrať hru na rovnakom 
televízore a užiť si pritom maximálnu zábavu.

Ostrý a stabilný obraz
Vďaka technológii FPR (Film Pattern Retarder), 
najmodernejšiemu 3D polarizátoru, ktorý je úplne 
integrovaný v obrazovke televízora, si pri hraní hier 
pre dvoch hráčov na celej obrazovke môžete 
vychutnať ostrý obraz s minimálnym zdvojením a 
maximálny zmyslový zážitok z hry.
PTA436/00

Hlavné prvky

* Len pre hry v 2D.
* Uistite sa, že je herná konzola pripojená ku konektoru HDMI na 

televízore.
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