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Cena: 236.60 zł

Opis

Okulary VR do wirtualnej rzeczywistości gogle 3D - BOBOVR
Z6
Producent: BOBOVR

Okulary 3D VR Bobovr Z6 2019

Przenieś się do wirtualnego świata dzięki okularom VR!

Korzystaj z najnowszych zdobyczy techniki i przenieść się do wirtualnego świata korzystając ze swojego smartfonu oraz
okularów BOBOVR Z6 2019.

Solidne wykonanie ochroni Twoje urządznie podczas intensywnej zabawy.

Otrzymujesz gotowy produkt, wystarczy włożyć do niego smartfon i uruchomić odpowiednią aplikację. Sprawdź czy Twój
telefon posiada złącze mini-jack (potrzebne do obsługi słuchawek) oraz czy jego przekątna zgadza się z poniżej podanymi
parametrami.

Główne cechy okularów VR:

Wysoka jakość wykonania

Solidna konstrukcja

Regulowane soczewki asferyczne

Otwory wentylacyjne

Regulowane mocowanie na głowę

Wysokiej jakości integralne słuchawki

Współpracujące z urzadzeniami o przekątnej od 4 - 6.3"

Pole widzenia - 110°

Tryb kinowy

Wbudowana beteria litowo-polimerowa o pojemności 350 mAh (do 25h pracy na jednym ładowaniu)

Komunikacja oparta o stabilną technologię Bluetooth w wersji 4.2

Zawartość zestawu:



Okulary  Bobovr Z6 2019

Integralne słuchawki

Opaska mocująca na głowę

Instrukcja obsługi w języku polskim

Ściereczka z mikrofibry

Oryginalne opakowanie producenta

Specyfikacja: Okulary 3D VR Bobovr Z6 2019 +Słuchawki

Stan: Nowy

Kompatybilność z urządzeniami: 4- 6,3

Średnica soczewki: 52 mm

Rozstawienie soczewek: Regulowane

Pole widzenia: 110°

Przepuszczalność światła (%): 99,7

Odbieranie połączeń przychodzacych: Tak

Materiał soczewki: Szkło akrylowe

Materiał: ABS | PCABS | PC

Wymiary: 140 x 191 x115 mm

Czujniki: akcelerometr, żyroskop, magnetometr

Dźwięk: 3D Stereo Surround

Przyciski funkcyjne: vol +/vol-/Stop/Play.

Waga produktu: 395 g

Obsługa krótkowzroczności: 0-400°

Obsługa nadwzroczności: 0-200°

Tryb kinowy: Tak

Wbudowana bateria: Tak

Rodzaj baterii: litowo-polimerowa

Pojemność baterii: 350 mAh

Interface ładowania: micro USB

Komunikacja: Bluetooth 4.2

Smukłe i dopasowane

Urządzenie dopasowuje się do twarzy użytkownika. Zastosowanie miękkiej gąbki, która przylega do twarzy zapobiegnie
również otarciom i odparzeniom, oraz odczuciu dyskomfortu podczas długotrwałego użytkowania.

Opaska mocująca gogle ma możliwość pełnej regulacji jej przylegania do głowy użytkownika. Skutkuje to uniwersalnością



EAN 5907694856164

Kod producenta 3DVRG

Producent Bobovr

Stan Nowy

urządzenia, z którego może korzystać każdy. Podziel się radością użytkowania z bliskimi osobami!

Ergonomika i wygoda

Okulary VR charakteryzuje wysoka jakość wykonania oraz dbałość o najmniejsze detale.

Zostały zaprojektowane z myślą o wygodzie użytkowników. W pełni dopasowane, lekkie, regulowane. Wykonane z
wysokiej jakości materiałów. Wyściełane miękką gąbką. Carakteryzujące się niezwykłym komfortem noszenia.

Wysokiej jakości integralne słuchawki

Wbudowane w urządzenie integralne słuchawki, zapewnią pełną immersję z wirtualną rzeczywistością.

Słuchawki wykonane zostały z przyjemnego w dotyku, miękkiego tworzywa, które zapewnia komfort użytkowania nawet po
dłuższym czasie użytkowania - otwarta konstrukcja słuchawek pozwala na pełną wentylacje.

kolor: Biały

Parametry

Zdjęcia
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