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HP's Zvr Virtual Reality-skærm på 59,94 cm (23,6")
Kom helt tæt på i hvert eneste projekt.

En helt ny måde at tænke, arbejde
og skabe på med HP's Zvr Virtual
Reality-skærm på 59,94 cm
(23,6"), HP's første professionelle
3D-skærm, der producerer et
virtuelt holografisk 3D -billede,
hvor du kan se hver vinkel og kurve
i virkelighedstro detaljerigdom.
1

Virkelig intuitiv virtual reality.
● Du vil opleve naturlig interaktion med dit 3D-indhold i realtid1, idet de fuldt bevægelige parallakse-sensorer i den
stereoskopiske skærm med fuld HD følger dine lette, passive brillers bevægelse.2,3
Giv pennen ordet.
● Drej, manipuler, flyt og zoom ind og ud på hver en detalje på det holografiske billede med styluspennen.3
En helt ny måde at holde foredrag på.
● Du kan projicere 3D1-modeller op på en 2D-storskærm og således gøre samarbejdet med andre nemmere via
udvalgt tredjepartshardware.4
● Du kan nemt køre arkitektur-, MCAD-, uddannelses- og videnskabsindhold fra en HP Z-arbejdsstation eller HP
Business Desktop med dual-link DVI- eller DisplayPort-stik.
● Importér, få vist og interager med arkitektur-, MCAD-, uddannelses- og videnskabsindhold i 3D med zSpace
Studio-software.4
● Opret egne design, prototyper og uddannelsesspecifik software med det medfølgende zSpace Developer-sæt.5
● Oplev service og support i verdensklasse med en treårs begrænset standardgaranti. I tillæg til den begrænsede
standardgaranti kan du få en udvidet produktgaranti ved at vælge valgfri HP Care Pack Services.6
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HP's Zvr Virtual Reality-skærm på 59,94 cm (23,6") Specifikationstabel

Produktnummer

K5H59A4; K5H59A8; K5H59AT

Produktfarve

Sort

Skærmstørrelse (målt
diagonalt)

59,94 cm (23,6'')

Skærmtype

TN med segmenteret LED-bagbelysning

Panelets aktive område

521,28 x 293,22 mm;

Synsvinkel

170° vandret; 160° lodret

Lysstyrke

200 cd/m² i 3D-tilstand1

Kontrastforhold

Gennemsnit på 300:1 i 3D-tilstand; Gennemsnit på 1000:1 i 2D-tilstand1

Responsforhold

5,6 ms (til/fra)1

Højde-bredde-forhold

16:9

Oprindelig opløsning

1920 x 1080 ved 120 Hz

Understøttede opløsninger

1920 x 1080; 640 x 480

Skærmegenskaber

Plug-and-Play; Refleksfri; LED-baggrundsbelysning

Brugerbetjening

Strømafbryder

Indgangssignal

1 DVI-D (med HDCP-understøttelse); 1 DisplayPort 1.2 (med HDCP-understøttelse)

Porte og stik

5 USB 2.0 (fire downstream, en upstream til pc-porte)

Indgangsstrøm

Indgangsspænding: 100 til 240 VAC

Strømforbrug

Panelets aktive område: 521,28 x 293,22 mm; Strømforbrug: 90 W (maksimum), 65 W (typisk) med aktiveret 3D-tilstand og 0,5 W (standby) "Soft off";
Skærmopløsning: 1920 x 1080 ved 120 Hz

Mål inklusive stander (B x D x 69 x 28,29 x 52,53 cm
H)
Mål uden stander (B x D x H)

69 x 6,81 x 52,53 cm

Vægt

9,74 kg (med fod); 6,4 kg (uden fod)

Ergonomiske egenskaber

Vippefunktion: -7 til +60°; Højde: 162 mm (ført helt tilbage)

Webcam

4 infrarøde kameraer til hoved- og styluspenregistrering

Certificering og
overensstemmelser

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

Miljøansvar

Kviksølvfri skærmbagbelysning; Skærmglas uden arsenik;

Kassens indhold

Skærm; Strømledning; Ekstern strømforsyning; DisplayPort-kabel; USB-kabel; Aktiv styluspen; 1 passiv brille; 1 passiv brille (som kan sættes på med en
klemme); Cd (med brugervejledning, garanti, drivere); Zvr-systemsoftware; Zvr Experience – demosoftware

Garanti

3 års begrænset garanti, inklusive 3 år med reservedele og arbejdskraft. Der gælder visse restriktioner og undtagelser.
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HP's Zvr Virtual Reality-skærm på 59,94 cm (23,6")
Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP DisplayPort-kabelkit

HP 5 års hardwaresupport
næste hverdag på stedet,
standardskærme

Forbind et DisplayPort-stik på en stationær HP Business pc med et DisplayPort-stik på en skærm.

Produktnummer: VN567AA

5 års service der dækker reparation på stedet næste hverdag, udført af en HP-kvalificeret tekniker, hvis problemet ikke
kan løses via fjernsupport.
Produktnummer: U7935E
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HP's Zvr Virtual Reality-skærm på 59,94 cm (23,6")
Fodnoter
3D-indhold kræves til 3D-funktionalitet.
Registrering sker kun, hvis brugeren bærer 3D-briller.
3D-briller, 3D-briller, som kan sættes på med en klemme, og styluspen medfølger.
4 Sælges separat.
5 Disk medfølger. I oversigten over produktets specifikationer kan du finde de nøjagtige kompatibilitetskrav.
6 HP Care Pack-tjenester sælges separat. Tjenesteniveauer og svartider for HP Care Pack-tjenester afhænger af din geografiske placering. Tjenesten begynder på datoen for hardwarekøbet. Der gælder visse restriktioner
og begrænsninger. Du kan finde flere oplysninger på www.hp.com/go/cpc. HP's tjenester er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser, som kunden har modtaget ved købet. Kunden kan have yderligere lovbestemte
rettigheder i henhold til den gældende lokale lovgivning, og disse rettigheder påvirkes på ingen måde af HP's vilkår og betingelser for brug af tjenesten eller af den HP-garanti, der følger med HP-produktet.
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Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
1

Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som leveres af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.

Få mere at vide på
www.hp.eu/monitors
Brug HP Financial Services

Se muligheder for månedlig betaling og abonnementer på opdateringer, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine IT-mål. Find flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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