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VR-glasögon
– för smartphone

Inköpsställe
Pris (kr)

Extrakommentar

Produktinformation

Kommentar

Vår favorit!Sämsta köp!Prisvärd Dyrast

Typ av glasögon

Passar till

Storlek på mobiler (tum)
Går att använda med
vanliga glasögon
Vikt utan mobil (gram)

Clas Ohlson
30

Perfekt för den som
vill testa VR för att

sedan uppgradera sig. 

Läcker ljus och mycket
obekväma. Går ej att

ställa in linserna
i sidled och passar inte

till alla ansikten.   

VR-glasögon för smartphone

En bit kartong
med två glaslinser

monterade.

Alla system

4–5,5 

Bara barnglasögon

72

Inet
150

Någorlunda fungerade
stoppning runt

ansiktet och hyfsat lätta
att ställa in. Prisvärda.

Stora och plastiga
Mobilen sitter

dåligt och glider runt
i glasögonen. 

VR 3D BOX

Billig 
plastmodell. 

Alla system

3,5–6 

Bara barnglasögon

384

Teknikmagasinet
250

Nej, undvik.

Ser mer glasögonram
än skärm. Knepigt att

montera mobilen.
Jämförelsens

sämsta glasögon. 

Spectra Optics G-01

Enkel modell i plast.

Alla system

4–5,7 

Bara barnglasögon

383

Clas Ohlson
300

Sitter skönt med tjockt
lager skumplast mot

ansiktet. 

Remmarna glider lite
för lätt i sina spännen

vilket kräver åter-
kommande justeringar.

Tyngst.

Exibel

Enkel modell i plast.

Alla system

4–5,5 

Bara barnglasögon

439

Komplett
700

Fodral ingår. Lätta att
ställa in och sitter

bra på huvudet även
när man rör sig snabbt.  

Trångt framför ögonen,
fungerar bara

med mindre glasögon.   

Homido V2

Något mer påkostade
glasögon med fodral. 

Alla system

4–5,7 
Barn- och små
vuxenglasögon

423

Dustin
1 000

Överlägset mest använ-
darvänliga med separat

kontrollpanel. Sitter
stadigt och bekvämt.   

Funkar bara med vissa
Samsung-telefoner. 

Samsung Gear VR

Mest tekniskt avancerad.
All navigation sköts via
separat kontrollpanel.
Samsung Galaxy S7, S7

edge, S6, S6 edge
och S6 edge+.

Se ovan

Även stora glasögon

309

Cyberphoto
1 500

Hög kvalitetskänsla
med bäst linser.

Exakta och lättanvända.
Mobilen sitter stadigt. 

Dyra och lite tunga.
Borde kunna göras

lättare med det
här priset. 

Zeiss VR One Plus

VR-glasögon från världs-
ledande tillverkare

av optisk utrustning. 

Alla system

4,7–5,5 

Även stora glasögon

391


