Mi a Virtuális Valóság vagy a VV?

1

A technikai meghatározás a következő: „Egy háromdimenziós kép vagy környezet
számítógéppel generált szimulációja, amellyel az ember látszólag valós vagy fizikai
módon kölcsönhatásba léphet egy speciális elektronikus berendezés, például belső
képernyős sisak vagy érzékelőkkel ellátott kesztyűvel.
Mit jelent számodra és számomra az a képesség, hogy bármely világba vagy helyzetbe
belemerülj egy teljesen magával ragadó és „gyakorlatilag valós” élménybe. Lehet
belőlünk sebész, aki átültet egy szívet, méh aki mézet készít vagy egy elektron, amely
fénysebességgel halad az univerzumban. A virtuális valóságot nem kötik az elemek, így
nincs túl nagy vagy túl kicsi hely, nincs túl messzi távolság az utazáshoz vagy túl gyors
sebesség. Az idő megállhat, visszafordulhat, előrepöröghet, vagy teljesen megszűnhet.
A virtuális valóság nem technológia, hanem egy olyan tér, amely meghív bennünket
hogy, bárhová menjünk, bárkivé váljunk és mindent megtapasztaljunk.
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Miért éppen VV fejhallgató
A VV-ben az a legjobb, hogy a mobil eszközödön él. Egyszerűen használd a VV fejhallgatónkat,
és csatlakozol ehhez az új közeghez szórakoztató és inspiráló játékokkal, történetekkel és
filmekkel. Reméljük mozgatja mér a fantáziád, hogy hova juthatsz el a VV-vel. Ez valójában csak
az első lépés. Még mindig nem találkoztunk a Google-lal, a VV Picasso-jával vagy Serena
Williamsével, talán te vagy az?

Mit kell tennem?
Ugorj be a hozzád legközelebb eső boltunkba, és próbálj ki egy párat, csak
internetkapcsolatra vagy adatra van szüksége. De siess. Csak korlátozott mennyiségben
áll rendelkezésre, és biztosan gyorsan fog menni.

Virtuális memória
Harmadik féltől származó alkalmazás ingyenesen letölthető. Az alkalmazások csak
javaslatok általunk, nem állunk vállalati kapcsolatban, vagy bármilyen kapcsolatban az
alkalmazások mögött álló vállalatokkal.

Aquarium VR
EON Reality

Tegyél egy utat a tenger alatt, hogy felfedezd,
mi rejlik a virtuális akváriumunkban. Ebben az
interaktív akváriumban cápák, bohóchalak és
még sok más található. Nézz bele mélyebben,
ha többet szeretnél megtudni a Csendesóceáni tengeri életéről.
Ha fel akarod fedezni, hogy milyen típusú
halak vannak a virtuális valósági
akváriumunkban, nézd meg az adott halakat,
hogy felfedjék leírásukat.
Töltsd le ingyen az Apple Store-ból itt
Google Playen nem elérhető
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Jurassic VR – Dinos for Cardboard Virtual Reality
Rabbit MountainAdventure

Szerettél volna valaha találkozni a
dinoszauruszokkal?
Tapasztald meg a fergeteges dínó kalandot a
Jurassic Virtual Reality segítségével
Nézd meg az új szimulátor módot, hogy
közelről lásda dinót!
Nem elég? Ugorj fel a legmenőbb
hullámvasútra ezzel az extra ingyenes bónusz
tartalommal, amelyek mind egy alkalmazásba
vannak csomagolva.
Töltsd le ingyen az Apple Store-ból itt
Töltsd le ingyen a Google Playről itt

Roller Coaster VR
FIBRUM

A VV hullámvasút egy lélegzetelállító 360 VVszimuláció.
Bármely VV fejhallgatóval kompatibilis, ez a
játék az izgalom egy újabb szintjét mutatja be a
virtuális valóságban.
Készülj, mert villámgyors sebesség és a
legőrültebb pályák mutatkoznak be!
Töltsd le ingyen az Apple Store-ból itt
Töltsd le ingyen a Google Playről itt

VR Jump Tour

Onacasoft Co., Ltd.
Szeretnél úgy ugrani mint egy Dragonball? Igen
tudsz!
Hogyan kell játszani
Ha ugrasz, az iOS-eszköz érzékelője érzékeli a
mozgását, és te szuperugrásként látod.
Töltsd le ingyen az Apple Store-ból itt
Google Playen nem elérhető

