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Óculos VR dobráveis para smartphone
#21562

Óculos VR leves e dobráveis: fixa o teu smartphone e desfruta de jogos VR, filmes e vídeos envolventes numa
impressionante realidade 3D, onde quer que vás

Características principais
• Desfruta da experiência da realidade virtual em 3D com o teu

próprio telemóvel
• Design dobrável exclusivo: leva-os para onde quer que vás
• Funciona com qualquer smartphone (4,7" a 6" recomendado)
• Vê vídeos em 3D e 360° no YouTube e noutros serviços de vídeo
• Joga mais de 100 jogos VR já disponíveis na Apple App Store e na

Google Play Store
• Descobre a realidade aumentada em catálogos, brochuras,

museus, vídeos e muitos outros locais

O que está na caixa
• Óculos VR dobráveis
• Pano de limpeza
• 3 protetores de telemóvel em espuma
• Guia do utilizador

Requisitos de sistema
• Smartphone
• Aplicação 3D ou VR Para veres sugestões, vai a www.trust.com/virtualreality
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GERAL
Height of main product
(in mm)

90 mm Width of main product
(in mm)

82 mm

Depth of main product
(in mm)

25 mm Total weight 7 g

HEADPHONE
Headband False Augmented Reality

support
True

Foldable True

IMAGING
Lens type Aspheric Lens diameter 42 mm

Lens material Acrylic Resin Pupil distance 55 - 72 mm

Field of View 90 degrees Focus distance 55 - 70 mm

Individual lens
adjustment

No Vertical phone
alignment

Center

COMPATIBILITY
Max phone dimensions 85x160mm Max phone display size Any; 4.7-6" recommended
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