
Virtualios realybės akiniai 

Perkelkite savo realybę į kitą lygį su virtualios realybės

akiniais „VR box Virtual reality glasses“. Atraskite ir

pažinkite slaptą pasaulį atgijusį Jūsų telefono ekrane dėl 3D

ir 360° vaizdo įrašų. Džiaukitės ryškiu vaizdu, nes

reguliuojamas atstumas tarp akių ir fokusavimo galimybė

leidžia nusistatyti geriausią matomumą. Žaiskite 3D ir 360°

žaidimus, nes šie akiniai juos kuo puikiausiai palaiko.

Mėgaukitės patogiais ir itin lengvai uždedamais akiniais su

slankiojamais tvirtinimo dirželiais. Ir galiausiai, naudokite

papildomus aksesuarus, kurie pridedami kartu: mikropluošto

šluostę ir šlapias servetėles, kad paviršiai visada išliktų švarūs

ir papildomas kempinėles bei minkštą rėmą, kad ir mažesni

telefonai saugiai bei tvirtai įsidėtų.

Telefono įdėjimas: dešinėje pusėje esanti laikikli reiktu švelniai 
ištraukti. Ištraukus telefono įdėklą, telefoną reiktu įdėti lygiai 
ir patikrinti ar telefono garso ir išjungimo/įjungimo jungikliai 
nesiremia į dėklo vidų.
Lęšių fokusavimas: Lęšiai fokusuojami su viršuje akinių esančias 
jungikliais. Lęšius galima reguliuoti pirmyn atgal, bei į dešine 
ir kaire puses. Abu lęšiai reguliuojasi atskirai pagal telefono 
dydi, bei vartotojo regą.

Savybės

Dydis

Tinka telefonams nuo 4” iki 6”

Saugus telefono įdėjimas

Telefonas saugiai ir tvirtai įsideda į patį

akinių korpusą, net netikėtai atsidarius

uždarymo durelėms telefonas neiškris

dėl papildomos apsaugos

Virtuali realybė ir žaidimai

Mėgaukitės 360° ir 3D vaizdo įrašais bei

žaidimais

Reguliuojami lęšiai

Leidžia tobulai sufokusuoti vaizdą pagal
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Virtualios realybės akiniai 

Techninė specifikacija

  Tipas Virtualios realybės akiniai

  Specialios funkcijos Saugus telefono įdėjimas

Reguliuojami lęšiai

Patogus uždėjimas

  Produkto linija

  Kita Lęšio tipas: asferinis

Lęšio medžiaga: akrilas

Lęšio skersmuo: 36 mm

Matymo kampas:  > 90°

Fokusas ir atstumas tarp akių: reguliuojamas

Lankelis: taip

Paminkštinimas: netikra oda

Papildytos tikrovės palaikymas: yra

Telefono dydis: 4–6”

Didžiausio galimo telefono išmatavimai: 163 x 83 mm

  Svoris 370 g

  Išmatavimai 118 x 110 x 135 mm

Ordering Details

   Model    Virtualios realybės akiniai VR BOX Virtual Reality Glasses

   Prekės Nr.    BAT-MJ9470

Dimensions

   Dimensions (product) (D x W x H), mm    -

   Dimensions (package) (D x W x H), mm    -

   Dimensions (inner carton) (D x W x H), mm    -

   Dimensions (master carton) (D x W x H), mm    -

   Volume of master carton, cbm    -

Shipping Specifications

   Inner carton, pcs    -

   Master carton, pcs    -

   Pallet, cartons    -

   Master carton weight Netto, kg    -

   Master carton weight Brutto, kg    -

   Product weight Netto, kg    -

   Product weight Brutto, kg    -
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Galimi priedai: Bluetooth valdymo pultelis “VR BOX remote white”.

Valdymo pultelis skirtas valdyti arba žaisti žaidimus nenusiimant akinių nuo galvos.

Pultelis prijungiamas prie išmaniųjų prietaisų bluetooth ryšių.

Pultelio valdymas ir funkcijos nustatomi rankiniu būdu kiekvienam įrenginiui atskirai.

Maitinimas: 2vnt. AAA tipo elementai (nepridedami)

Išmatavimai: 120X35X45mm
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