
 

 

Philips
Glasögon för spel på 
helskärm för två spelare

för Easy 3D TV-apparater

PTA436
Spel för två spelare på fullskärm

Den maximala spelupplevelsen
I 2D-spel för två spelare brukar spelarna se spelet på varsin halva av skärmen. Med de här 
3D-glasögonen ser båda spelarna istället sin version i helskärm. Nu kan alltså två spelare 
sitta tillsammans, spela på samma TV och uppleva maximal spänning.

Maximal spänning tillsammans med en vän
• Växla enkelt från fullskärm till normal visning
• Ditt spel på fullskärm

Bekväm spelupplevelse
• Lätta för många timmars bekvämt TV-tittande
• Justerbar näsbrygga för bästa personliga bekvämlighet
• Optimal synfältstäckning även för personer som har glasögon
• Skarpa och flimmerfria bilder



 Lätta för bekvämt TV-tittande
Easy 3D-glasögonen innehåller ingen elektronik och 
inga batterier. De är lätta och bekväma för många 
timmars användning

Justerbar näsbrygga
3D-glasögonens nässtöd är justerbara för att passa 
alla näsor. Även om du har vanliga glasögon bakom 
är det bekvämt när du tittar.

Optimal synfältstäckning
Den breda synfältstäckningen och den subtila 
krökningen passar de flesta ansikten, även personer 
som har glasögon. Med den extra haken längst upp på 
bågen kan du även fästa Easy 3D-glasögonen på dina 
vanliga glasögon.

Fullskärm till normal visning
Med två knapptryck kan du enkelt växla från 
fullskärm till normal visning om du vill ändra 
spelinställningar eller andra alternativ.

Ditt spel på fullskärm

Med 2D-spel för två spelare ser spelarna vanligtvis 
spelet på halva skärmen var. Philips utökar nu 
funktionaliteten hos 3D TV-apparater så att man kan 
spela spel för två spelare på fullskärm samtidigt. Med 
de här 3D-glasögonen ser båda spelarna spelet på 
fullskärm, så man kan sitta tillsammans, spela på 
samma TV och uppleva maximal spänning.

Skarpa och flimmerfria bilder
Spelet på fullskärm för två spelare drivs av FPR-
teknik (Film Pattern Retarder), en avancerad 3D-
polarisator som har integrerats i TV-skärmen och 
ger skarpa bilder och minimala spökbildseffekter så 
att du får en fullfjädrad spelupplevelse.
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Funktioner

* Endast för 2D-spel.
* Se till att spelkonsolen är ansluten till TV:ns HDMI-kontakt.
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Mått
• Produktvikt: 0,17 kg
• Lådans mått (B x H x D): 145 x 265 x 50 mm

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: 2 x påsar med 

rengöringsdukar, Snabbstartguide

Relaterade produkter
• Kompatibel med: alla Philips TV-apparater med 

passiv 3D
•
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