Taulukot

HP Zvr -virtuaalitodellisuusnäyttö, 59,94 cm (23,6
tuumaa)
Jokainen projekti tuntuu läheiseltä.

Muuta tapaa, jolla ajattelet,
työskentelet ja luot,
virtuaaliholograafisella 3D -kuvalla,
jonka tuottaa 59,94 cm:n (23,6
tuuman') HP Zvr
-virtuaalitodellisuusnäyttö.
Kyseessä on HP:n ensimmäinen
kaupallinen 3D-näyttö, joka
tuottaa virtuaaliholograafisen
3D -kuvan, jonka ansiosta näet
kaikki kulmat ja kaaret
todenmukaisen tarkasti.
1

1

Intuitiivinen virtuaalitodellisuus.
● Koe reaaliaikainen, luonnollinen vuorovaikutus 3D1-sisällön välityksellä, sillä täysteräväpiirtoisen
stereoskooppisen näytön täysliikeparallaksitunnistimet seuraavat ja reagoivat kevyiden ja passiivisten lasien
liikkeeseen.2,3
Lisää kynä.
● Pyöritä, muokkaa, navigoi ja lähennä tai loitonna hologrammin kaikkia yksityiskohtia elektronisella kynällä.3
Nosta esitykset uudelle tasolle.
● Heijasta 3D1-mallit suurelle 2D-näytölle vaivatonta tiimityöskentelyä varten valitsemallasi muun valmistajan
laitteella.4
● Voit helposti näyttää arkkitehtuuri-, MCAD-, koulutus- ja tiedeaiheisia sisältöjä HP Z -työasemalla tai HP Business
Desktop -tietokoneella, jossa on kaksilinkkinen DVI- tai DisplayPort-yhteys.
● Tuo, katsele ja ole vuorovaikutuksessa arkkitehtuuri-, MCAD-, koulutus- ja tiedeaiheisten 3D-sisältöjen kanssa
zSpace Studio -ohjelmiston avulla.4
● Luo oma suunnittelu-, prototyyppi- ja koulutuskohtainen ohjelmistosi tuotepakkauksessa toimitettavalla
zSpace-kehityssarjalla.5
● Saat maailmanluokan palvelun ja tuen kolmen vuoden rajoitetun takuun ajan. Rajoitetun vakiotakuun lisäksi voi
valita lisäturvaa HP Care Pack -palveluvalikoimasta.6
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HP Zvr -virtuaalitodellisuusnäyttö, 59,94 cm (23,6 tuumaa) Taulukko teknisistä
tiedoista

Tuotenumero

K5H59A4; K5H59A8; K5H59AT

Tuotteen väri

Musta

Näytön koko (lävistäjä)

59,94 cm (23,6 tuumaa)

Näyttötyyppi

TN ja segmentoitu LED-taustavalo

Paneelin aktiivinen alue

521,28 x 293,22 mm;

Katselukulma

170 astetta, vaaka; 160 astetta, pysty

Kirkkaus

200 cd/m² 3D-tilassa1

Kontrastisuhde

300:1 keskimäärin 3D-tilassa; 1 000:1 keskimäärin 2D-tilassa1

Vasteaikasuhde

5,6 ms (päälle/pois)1

Kuvasuhde

16:9

Alkuperäinen tarkkuus

1 920 × 1 080, 120 Hz

Tuetut kuvatarkkuudet

1 920 × 1 080; 640 × 480

Näytön ominaisuudet

Plug-and-Play; häikäisynesto; LED-taustavalaistus

Käyttäjätoiminnot

Virta

Sisääntulosignaali

DVI-D (HDCP-tuki); DisplayPort 1.2 -portti (HDCP-tuki)

Portit ja liittimet

5 USB 2.0 -porttia (neljä muille laitteille, yksi tietokoneelle)

Virransyöttö

Tulojännite: 100–240 V AC

Virrankulutus

Paneelin aktiivinen alue: 521,28 x 293,22 mm; Virrankulutuksen kuvaus: 90 W (enintään), 65 W (normaali) 3D-tilan ollessa käytössä ja 0,5 W
(valmiustilassa), "Pehmeä sammutus"; Näytön tarkkuus: 1 920 × 1 080, 120 Hz

Tuotteen mitat jalustan
kanssa (l × s × k)

69×28,29×52,53 cm

Tuotteen mitat ilman jalustaa 69×6,81×52,53 cm
(l × s × k)
Paino

9,74 kg (jalustan kanssa); 6,4 kg (ilman jalustaa)

Ergonomiset ominaisuudet

Kallistus: -7–60 °C Korkeus: 162 mm (täysin avoinna)

Web-kamera

4 infrapunakameraa, näytön ja elektronisen kynän seurantaan

Sertifikaatit ja
yhteensopivuus

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

Ympäristö

elohopeaton näytön taustavalo; arseeniton näytön lasi

Pakkauksen sisältö

Näyttö; virtajohto; ulkoinen virtalähde; DisplayPort-johto; USB-johto; aktiivinen elektroninen kynä; passiiviset silmälasit; passiiviset silmälasit (kiinnike);
CD-levy (käyttöopas, takuutiedot, ohjaimet); Zvr-järjestelmäohjelmisto; Zvr-käyttökokemuksen esittelyohjelmisto

Takuu

Kolmen vuoden rajoitettu takuu sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.
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HP Zvr -virtuaalitodellisuusnäyttö, 59,94 cm (23,6 tuumaa)
Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP DisplayPort -kaapelisarja

Yhdistää HP-yrityspöytäkoneen DisplayPort-liittimen näytön DisplayPort-liittimeen.

HP:n 5 vuoden laitteistotuki,
tavalliset näytöt, seur. arkip.
as. til

Viiden vuoden palvelu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuutettu teknikko korjaa tietokoneesi tiloissasi
seuraavana arkipäivänä.
Tuotenumero: U7935E

Tuotenumero: VN567AA
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HP Zvr -virtuaalitodellisuusnäyttö, 59,94 cm (23,6 tuumaa)
Viestin alaviitteet
3D-toiminnon käyttämiseen vaaditaan 3D-sisältöä.
Käyttäjän tulee käyttää 3D-laseja sisällön seuraamiseksi.
3D-lasit, 3D-lasien kiinnike ja elektroninen kynä sisältyvät tuotepakkaukseen.
4 Hankittava erikseen.
5 Levy sisältyy toimitukseen. Tarkista tuotteen QuickSpecs-tarrasta tarkka yhteensopivuus.
6 HP Care Pack -palvelut myydään erikseen. HP Care Pack -tuen palvelutasot ja vasteajat saattavat vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/cpc. HP:n palveluihin sovelletaan ostohetkellä asiakkaalle toimitettavia tai asiakkaan tietoon annettavia HP:n palveluehtoja. Asiakkaalla saattaa olla paikallisen lainsäädännön mukaisia lisäoikeuksia,
joihin HP:n palveluehdot tai HP-tuotteen rajoitettu HP-takuu eivät vaikuta.
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Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
1

Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/monitors
Ota käyttöön HP Financial Services

Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
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