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Óculos 3D de realidade virtual para smartphone
#22164

Óculos VR universais: insira o seu smartphone e desfrute de jogos VR, filmes e vídeos envolventes numa impressionante
realidade 3D

Características principais
• Desfrute da experiência da realidade virtual em 3D com o seu

próprio telemóvel
• Funciona com todos os smartphones até 6"
• Veja vídeos em 3D e 360° no YouTube e noutros serviços de

vídeo
• Divirta-se com jogos VR envolventes oferecidos na Apple App

Store e no Google Play
• Distância interpupilar (IPD) ajustável e focagem ajustável para

cada olho
• Faixa de cabeça com revestimento em borracha macia e

ajustável, com reforços otimizados para maior conforto e
facilidade de fixação

O que está na caixa
• Óculos VR
• Pano de limpeza
• Guia do utilizador

Requisitos de sistema
• Smartphone com ecrã de 3,5” - 6” (dimensões exteriores máximas de 80 x 160

mm)
• Aplicação 3D ou VR Para ver sugestões, vá a www.trust.com/virtualreality
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GERAL
Height of main product
(in mm)

105 mm Width of main product
(in mm)

200 mm

Depth of main product
(in mm)

140 mm Total weight 350 g

HEADPHONE
Headband True Augmented Reality

support
False

Foldable False

IMAGING
Lens type Aspheric Lens diameter 44 mm

Lens material ABS Pupil distance 60 - 67 mm

Field of View 96 degrees Focus distance 44 - 53 mm

Individual lens
adjustment

Yes Vertical phone
alignment

Center

COMPATIBILITY
Max phone dimensions 80x160mm Max phone display size 3.5 - 6.2"

MATERIALS
VR glasses padding Soft rubber
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