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Nazwa produktu – 9,5/10 

Korzystaj z gier i aplikacji VR dzięki okularom wirtualnej rzeczywistości nazwa produktu. Jest 

to model kompatybilny ze smartfonami o wielkości od 3,5 do 6 cali i z zainstalowanym 

systemem Android, iOS lub Windows. Gogle zostały solidnie wykonane, więc jeśli upadną na 

ziemię lub uderzysz nimi o coś twardego, nie ulegną uszkodzeniu. Ponadto mają system 

wentylacji z otworami, który zapobiega parowaniu ekranu i przegrzewaniu się mechanizmu. 

Przez rozpoczęciem korzystania z okularów VR nazwa produktu nie musisz instalować na 

telefonie żadnych programów – wystarczy włożyć smartfon i wybrać treści, które chcesz 

obejrzeć. Mogą to być materiały nagrane w technologii 3D lub 360°. Uwaga: lepszy efekt 

uzyskasz na telefonie z żyroskopem i ekranem w rozdzielczości Full HD. Gogle dopasujesz do 

kształtu i rozmiaru głowy za pomocą regulowanego paska. Wyostrzysz także soczewki 

powiększające tak, by widzieć wyraźnie i poczuć się uczestnikiem fabuły. Po zakończeniu 

zabawy oczyścisz miękkie elementy dotykające nosa i czoła za pomocą ściereczki dołączonej 

do zestawu. Co ważne, przez podczas przebywania w wirtualnej rzeczywistości Twój telefon 

będzie chroniony. Okulary VR nazwa produktu mają system dociskowy zapewniający 

stabilizację smartfona, zapobiegający wypadnięciu i zarysowaniu ekranu. 

Mocne strony okularów VR: 

 regulowane soczewki, 

 system wentylacji z otworami, 

 możliwość używania w okularach korekcyjnych, 

 ochrona przed światłem zewnętrznym, 

 kompatybilność z systemami: Android, iOS, Windows; urządzeniami od 3,5 do 6 cali. 

Nazwa produktu – 10/10 

W rankingu okularów VR nie mogło zabraknąć kompletu nazwa produktu, w którym poza 

goglami znajduje się poręczny kontroler reagujący na ruch. Urządzenie umożliwia 

komfortowe oglądanie i doskonałą jakość obrazu, m.in. dzięki wysokiej częstotliwości 

odświeżania: 1000 Hz, oraz szerokiemu kątowi widzenia: 101°. Wirtualne okulary są 

kompatybilne jedynie z wybranymi modelami telefonów nazwa marki z serii nazwa serii 

produktowej – informacje znajdziesz w specyfikacji. Można ich używać przez wiele godzin z 

rzędu bez obawy o zmęczenie wzroku czy ból głowy. Mają ergonomiczny kształt, a ich ciężar 

rozkłada się na cała głowę. Dodatkowo zastosowano w nich poduszkę z zamszowej pianki. 

Materiał okularów VR nazwa produktu nie przepuszcza światła z zewnątrz, więc nic nie 

rozprasza Cię podczas grania w gry bądź korzystania z aplikacji. Z boku obudowy znajduje się 

panel dotykowy z regulacją ostrości i głośności, a także przyciskami: cofania, powrotu do 

ekranu głównego. Do dyspozycji masz touchpad podobny do tego występującego w laptopie. 

Wygodną konstrukcją odznacza się również kontroler nazwa produktu. Ma zaokrągloną 

końcówkę, dzięki której lepiej leży w dłoni. Za jego pomocą wykonasz szereg czynności w 

grze. Dodatkowa funkcja nazwa produktu wiąże się z łącznością internetową z innymi 
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posiadaczami wirtualnych okularów. Porozumiesz się z nimi za pośrednictwem streamingu na 

żywo w mediach społecznościowych. 

Mocne strony okularów VR: 

 czas reakcji <20 ms, 

 kontroler reagujący na ruch, 

 ponad 600 aplikacji, 

 wysoka częstotliwość odświeżania: 1000 Hz, 

 kąt widzenia 101°, 

 sterowanie dotykowe. 

Nazwa produktu – 10/10 

Aby przenosić się do wirtualnej rzeczywistości przy użyciu telefonu, wybierz okulary VR 

nazwa produktu. W naszym sklepie są dostępne wraz z pilotem do sterowania, dzięki czemu 

nie musisz kupować gadżetów osobno. Wirtualne okulary nadają się do łączenia ze 

smartfonami opartymi na systemach Android, iOS oraz Windows. Po sparowaniu urządzeń 

znajdź materiały VR w internecie lub pobierz ulubione gry i aplikacje. Masz do dyspozycji 

szeroką gamę gier dostępnych w systemie Google Cardboard. Dołączony do zestawu pilot 

działa bezprzewodowo i łączy się z okularami VR nazwa produktu za pośrednictwem modułu 

Bluetooth. Urządzenie wyróżnia się na tle konkurencyjnych modeli zintegrowanym zestawem 

słuchawkowym, dzięki któremu przeniesiesz się do wirtualnej rzeczywistości w pełni. Jeśli 

dźwięki wydadzą Ci się zbyt głośne, skorygujesz je wbudowanym przyciskiem. Kąt widzenia w 

okularach wirtualnej rzeczywistości jest bardzo szeroki – wynosi 120°. Regulowane soczewki i 

paski sprawiają, że z urządzenia mogą korzystać dzieci. Nadają się również dla osób 

noszących okulary korekcyjne. Zaawansowany system wentylacji z otworami zapobiega 

przegrzewaniu mechanizmu przy długim czasie grania. Jeśli okulary VR nazwa produktu 

spadną Ci podczas wykonywania energicznych ruchów, nie powinny się uszkodzić – 

odznaczają się solidną konstrukcją. Po zakończeniu zabawy przetrzesz szkło ściereczką do 

soczewek dołączoną do zestawu, by usunąć smugi. 

 Mocne strony okularów VR: 

 zintegrowany zestaw słuchawkowy Hi-Fi, 

 solidna i trwała obudowa, 

 możliwość używania w okularach korekcyjnych, 

 zabezpieczenie telefonu przed wypadnięciem, 

 kąt widzenia 120° (FOV), 

 kompatybilność z systemami: systemy Android, iOS, Windows.  


