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الـمـواصـفــات
متتع بلعبة فيديو في 3D بدون نظارات

حزمة Nintendo 3DS يشمل

(أكوا) الزرقاء 

٢٧ مارس ٢٠١١

مع Nintendo 3DS، �كنك اآلن أن تلعب لعبة فيديو ثالثية األبعاد من دون ارتداء نظارات خاصة.

�نحك 3DS عـرض الصـورة والشخصيات التي تظهر عىل الشاشة بخاصية ثالثية األبعاد حيث §نح املشاهد تعمق وإغراء أك� يف عا� جديد من الرتفية املتعة  
الحد األقىص ٩٨ قدما (٣٠ مرتا) وقد تقل املسافة حسب

جهاز Nintendo 3DSالكتل املحيطة بها.

 ١ قطعة

Nintendo 3DS
حامل الشحن

١ قطعة

Nintendo 3DS
تيار الـمرتدد

١ قطعة

بطاقة الذاكرة املحمية
٢GB - ١ قطعة

بطاقات الحقيقة 
املدمجة - ٦ قطعات

دليل التشغيل، دليل البداية الرسيعة
وغÉها من العبوات املطبوعة

Nintendo 3DS القلم

 ١ قطعة
واحدة الرتكيز حيث أنها تستطيع القبض عىل عنرص واحد بكسل

العد تقريباً  ٣٠٠٠٠٠ بكسل.

استشعار الحركةقادر عىل استشعار الحركة والدوران

الطول: ٧٤ ملم / العرض: ١٣٤ ملم / السÓكه: ٢١ ملم (مقفلة)

ثالثة ساعات و نصف تقريباً

Nintendo 3DS من ثالث إىل خمس ساعات عند اللعب بربمجيات

Nintendo DS  ساعات عند اللعب بربمجيات ÜاÝ من خمس إىل

عمر البطارية إشارة إىل الرقم التوجيهي قد يكون أقرص يف بعض ظروف التشغيل.

* عمر البطارية يختلف اعتÓداً عىل سطوع الشاشة.

تقريبا ٢٣٥ غرام (مع البطارية. (يس ã آر - ٠٠٣)،

القلم (يس ã آر - ٠٠٤)، وبطاقة الذاكرة الرقمية املؤمنة)

درهم ١١٤٩/- فقط

محول تيار مرتدد (واب-٠٠٢ (هونكونغ)). بطارية حزمة (يس ã ار - ٠٠٣)

ëفتحة خاصة ببطاقات األلعاب والربامج وتحديث الجهاز، فتحة خاصية بالتيار الكهربا

وفتحة خاصة بسÓعة الرأس.

.Nintendo 3DS األبعاد من íاألبعاد لـألطـفـال تـحـت عمر السادسة.معلومات حول ثال íاسـتـخـدام الـمـراقـبـة األبـويـة لـتـقـيـيـد الوضـع ثال

* Nintendo 3DS مـتـوافـق مـع "MP3" و "AAC" نـوع مـن الـملـفــات الـصـوتـيـة فـقـط.

** يستخدم ٣DS مع شبكة اإلنرتنت الالسلكية وقادر عىل تشغيل جميع امليزات الالزمة لإلنرتنت.

.١١/ERمسجـل مـع هيئـة تنـظـيم االتصاالت -- اإلمـارات تحت رقـم. ٠٠٥٨٢٠١ Nitendo 3DS

Nintendo 3DS هي عالمة تجارية لنينتندو. © ٢٠١١ نينتندو. العالمات التجارية هي ملك ألصحابها.

وزعت من قبل : أكتف جلف ش م ح، مستـودع # RA٠٨UB٠٥، منطقة الحـرة بجبـل علـي -دبـي

االمارات العربية املتحدة، هاتف: ٨٨٣١٨٥٠ ٤ ٩٧١+ فاكس: ٨٨٣١٨٥١ ٤ ٩٧١+، ص.ب : ٢٦٣٢١٥،

البـريد اإللكتـروsupport@active-gulf.com : Ü، للحصول عىل مزيد من الـمعلومات حول

www.active-gulf.com : يرجى زيـارة الـموقـع عـبـر االنتـرنت (٣D) العاب و صورة ثالثة ابعاد

هناك اختالفات ب) األفراد لتقنية ثالí األبعاد فÉجي أخذ العلم بأن عوامل مثل الحالة البدنية ومحتوى وسائل اإلعالم والبيئة ذات أثر عىل كيفية رؤية األشخاص

.Nintendo 3DS األبعاد عىل íللنظام ثال

إن استخدام ميزة ثالí األبعاد لألطفال الذين ترتاوح أعÓرهم ست وتحت قد تسبب رضراً يف الرؤية فمن املستحسن أن : 

o --- استخدام الوضع ثالí األبعاد لألطفال فوق عمر السادسة لذلك.

o --- يجب عىل األطفال تحت عمر السادسة استخدام برنامج ثالí األبعاد تحت رقابة الوالدين آو األوصياء باستخدام ميزة الرقابة األبوية.

الشاشة العلوية : عريضة بتقنية الكريستال السائل مÓ يتيح عرض ثالثية األبعاد دون الحاجة إىل 

نظارات خاصة قادرة عىل عرض ما يقارب من ١٦٠٧٧ مليون األلوان.

٣.٥٣ بوصة عرض بكسل (٧٦.٨٠ ملم األفقي و ٤٦.٠٨ ملم عرض) مع ٨٠٠x٢٤٠ عمق 

يتم تخصيص ٤٠٠ بكسل عن كل ع) لتمك) العرض ثالثية األبعاد.

الشاشة السفلية : وهي شاشة كريستال سائل تعمل باللمس. قادرة عىل عرض ١٦.٧٧ مليون لون

بعرض ٣.٠٢ بوصة (٦١.٤٤ ملم األفقي العارش ٤٦،٠٨ مم عمودي مع٣٢٠x٢٤٠ بكسل العمق.

تاريخ اإلطالق

الشاشة العلوية

البـرمجيات الـمدمجـة
 .Nintendo 3DS يوجد أنواع مختلفة من الربمجيات املدمجة يف

والتي يـمكن أن القيام باستخدامها مباشـرة بعد الشـراء.

.Nintendo 3DS بعض الربامجيات وامللحقات الجانبية ال تتواقف مع

.Nintendo 3DS ويتم عرض الصور ثالثية األبعاد فقط مع الربامج املخصصة

الربمجيات
 Nintendo 3DS

الربمجيات
 Nintendo DS/DSi

 Nintendo DS كن استخدام برامج�

.Nintendo 3DS مع
مع Nintendo 3DS �كن أن تستخدم برنامج DS/Dsi أيضا، 

.Nintendo 3DS يف باإلضافة إىل برنامج

الوسادة الدائرية

شاشة تعمل بتقنية ثالثية األبعاد. حيث أنه �كن

تحس) عرض الرسومات والصورة حسب رغبة

املستخدم.

٣D املتزلج العمق
تأث٣D É من الصور ٣D ينظر مختلفا من جانب األفراد. 

استخدم رشيط التمرير عمق ٣D لضبط الصور ٣D لرتضيك.

يتم عرض الصور يف ٢D عندما املنزلق عمق ٣D تحولت اىل

املوقف األد2.

صـورة ثالثية األبعاد �كن رؤيتها بجهاز

Nintendo 3DS فقـط.

لـمـراقـبـة الـدقـة Nintendo 3DS القلم

الشاشة تعمل باللمس

مالحظة: الستخدام املنتج من األطفال التي ترتاوح أعÓرهم تحت الست

سنوات.

اللعب املستمر وعىل مدى فرتات طويلة قد يكون له تأثÉ سلبي عىل تطور 

برصهم. وينصح اآلباء وأولياء األمور بأن يستخدموا الرقابة األبوية لتعطيل

خاصية ثالí األبعاد.

�كن التعديل بطوله حسب الرغبة.

الشاشة السفلية

الـمسافة الـموصـى بها لالستخدام الالسل3األلوان

الكامÉا

أجهزة االستشعار

األبعاد 

الوزن

مدة الشحن

وقت تحمل البطارية

سعر التجزئة 

شاشات الكريستال السائل

ëاملحول الكهربا

الـمدخالت / الـمخرجات

(كوزمو) األسود   


