Specifikace

59,94cm (23,6'') monitor HP Zvr Virtual Reality
Získejte blízký a osobní náhled na každý projekt.

Změňte způsob myšlení, práce a
tvorby pomocí 59,94cm (23,6")
monitoru HP Zvr Virtual Reality,
který je prvním komerčním 3D
monitorem od HP přinášejícím
virtuálně-holografický 3D obraz,
abyste viděli každý úhel a křivku v
reálné podobě.
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Intuitivní virtuální realita.
● Zažijte přirozenou interakci s 3D1 obsahem v reálném čase, neboť plynulé paralaxní senzory stereoskopického
monitoru s rozlišením Full HD dokážou sledovat a reagovat na pohyb vašich lehkých, pasivních brýlí.2,3
Strčte dotykové pero dovnitř.
● Otáčejte, manipulujte, navigujte a přibližujte nebo oddalujte každičký detail holografického obrazu s dotykovým
perem.3
Nová definice promítání.
● Promítejte své 3D1 modely na velké 2D obrazovce a spolupracujte s pracovním týmem s využitím vybraného
hardwaru jiných výrobců.4
● Snadno spouštějte architektonický, MCAD, vzdělávací a vědecký obsah z pracovní stanice HP Z nebo stolního
počítače HP Business s připojením pomocí konektorů dual-link DVI nebo DisplayPort.
● Pomocí softwaru zSpace Studio můžete importovat, prohlížet a upravovat architektonický, MCAD, vzdělávací
nebo vědecký 3D obsah.4
● S přiloženou sadou pro vývojáře zSpace si snadno vytvoříte vlastní návrh, prototyp a software pro vzdělávací
potřeby.5
● Standardní tříletá omezená záruka vám zajistí špičkový servis a podporu. Chcete-li rozšířit svoji ochranu nad
standardní omezenou záruku, vyberte si některou z volitelných služeb HP Care Pack.6
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Číslo produktu

K5H59A4; K5H59A8; K5H59AT

Barva produktu

Černá

Velikost displeje (úhlopříčka) 59,94 cm (23,6'')
Typ monitoru

TN se segmentovaným LED podsvícením

Aktivní oblast panelu

521,28 x 293,22 mm;

Úhel zobrazení

170° vodorovně; 160° svisle

Jas

200 cd/m² v 3D režimu1

Kontrastní poměr

Průměrně 300 : 1 v 3D režimu; Průměrně 1 000 : 1 v 2D režimu1

Poměr odezvy

5,6 ms (zap/vyp)1

Poměr stran

16:9

Nativní rozlišení

1 920 x 1 080 při 120 Hz

Podporovaná rozlišení

1 920 x 1 080; 640 x 480

Funkce displeje

Plug and Play; Antireflexní filtr; Podsvícení LED

Uživatelské ovládací prvky

Napájení

Vstupní signál

1 port DVI-D (s podporou HDCP); 1 port DisplayPort 1.2 (s podporou HDCP)

Porty a konektory

5 portů USB 2.0 (čtyři vstupní a jeden výstupní pro porty počítače);

Příkon

Vstupní napětí: 100 až 240 V stř.

Spotřeba energie

Aktivní oblast panelu: 521,28 x 293,22 mm; Spotřeba energie, popis: 90 W (maximální), 65 W (typická) se zapnutým 3D režimem a 0,5 W (pohotovostní
režim) „měkké vypnutí“; Rozlišení obrazovky: 1 920 x 1 080 při 120 Hz

Rozměry s podstavcem
(V x Š x H)

69 x 28,29 x 52,53 cm

Rozměry bez podstavce
(V x Š x H)

69 x 6,81 x 52,53 cm

Hmotnost

9,74 kg (s podstavcem); 6,4 kg (bez podstavce)

Ergonomické funkce

Náklon: -7 až +60°; Výška: 162 mm (při úplném sklopení)

Web kamera

4 IR kamery, pro sledování hlavy a dotykového pera

Certifikace a soulad
s předpisy

UL/CSA; CE; KC; NOM; TUV-S; TuV-GS; VCCI; PSB; C-tick; Označení FCC; CB

Ekologické informace

Podsvícení displeje bez obsahu rtuti; Sklo displeje bez obsahu arsenu

Co je obsaženo v krabici

Monitor; Napájecí kabel (AC); Externí zdroj napájení; Kabel DisplayPort; Kabel USB; Aktivní dotykové pero; 1 pasivní brýle; 1 pasivní brýle (připínací); Disk CD
(obsahuje uživatelskou příručku, záruční informace, ovladače); Software ZVR System; Demo verze softwaru Zvr Experience

Záruka

3letá omezená záruka, včetně 3leté záruky na náhradní díly a práci. Záruka podléhá určitým omezením a výjimkám.

Specifikace

59,94cm (23,6'') monitor HP Zvr Virtual Reality
Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Sada kabelu HP DisplayPort

Propojuje konektor DisplayPort stolního firemního počítače HP s konektorem DisplayPort na monitoru.

5 let standardní hardwarové
podpory HP pro monitory s
reakcí následující pracovní
den v místě instalace

Získejte pro své zařízení pětiletou možnost opravy na místě následující pracovní den kvalifikovaným technikem
společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.
Číslo produktu: U7935E

Číslo produktu: VN567AA
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Poznámky pod čarou se zprávami
Zobrazení v režimu 3D vyžaduje obsah 3D.
Uživatel musí mít nasazeny 3D brýle, aby mohlo dojít ke sledování.
3D brýle, připínací 3D skla a dotykové pero jsou přiloženy.
4 V prodeji samostatně.
5 Disk je přiložen. Přesné požadavky týkající se kompatibility najdete ve stručných specifikacích produktu.
6 Služby HP Care Pack se prodávají samostatně. Úroveň služeb a doba odezvy služeb HP Care Pack se mohou v různých regionech lišit. Poskytování služby je zahájeno k datu zakoupení hardwaru. Mohou platit určitá
omezení. Podrobnosti naleznete na stránce www.hp.com/go/cpc. Služby HP se řídí příslušnými podmínkami společnosti HP pro služby poskytované nebo sdělené zákazníkovi v době zakoupení produktu. Zákazník může
mít další práva vyplývající z platných místních zákonů. Tato práva nejsou žádným způsobem ovlivněna podmínkami služeb nebo omezenou zárukou společnosti HP, která se poskytuje na produkt HP.
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Technické specifikace zřeknutí
1

Všechny technické údaje představují typické parametry získané od výrobců komponent HP; skutečný výkon zařízení se může lišit.

Více informací na
www.hp.eu/monitors
Využijte finanční služby HP

Objevte možnosti měsíčních splátek a plány na obnovu technologií, se kterými budete flexibilnější při plnění vašich IT cílů. Více informací najdete na stránce www.hp.com/go/hpfs.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated
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