גיליון נתונים

צג  HP Zvr Virtual Reality Displayבגודל  59.94ס"מ
)("23.6
הפוך כל פרוייקט לקרוב ללבך ולאישי.

שנה את הדרך שבה אתה חושב ,עובד
ויוצר עם צג HP Zvr Virtual Reality
 Displayבגודל  59.94ס"מ ) ,("23.6צג
התלת-ממד המסחרי הראשון של HP
המספק תמונת תלת-ממד הולוגרפית
וירטואלית שמאפשרת לראות כל זווית
וכל עקומה בפירוט נאמן למציאות.
1

מציאות וירטואלית אינטואיטיבית.
● התנסה באינטראקציה טבעית בזמן אמת עם התוכן התלת-ממדי שלך  1בזמן שחיישני ההיסט בעלי התנועה המלאה של הצג
הסטריאוסקופי  Full HDעוקבים אחר תנועת המשקפיים קלי המשקל הסבילים שלך2,3 .
תן לעט כוח.
● סובב ,הפעל ,נווט והגדל והקטן את הזום של כל פרט בתמונה ההולוגרפית בעזרת העט החרט.

3

הגדר מחדש את התצוגה ורוץ לספר.
● הקרן את דגמי התלת-ממד  1במסך דו-ממד גדול לצורך שיתוף פעולה של צוות באמצעות חומרת צד שלישי לבחירתך.
● קדם בקלות את תוכן האדריכלות ,MCAD ,החינוך והמדע שלך מתחנת עבודה  HP Z Workstationאו מחשב שולחני עסקי של HP
עם מחברי  DVIאו  DisplayPortבעלי קישור כפול.
● יבא ,הצג וקיים אינטראקציה עם תוכן האדריכלות ,MCAD ,החינוך והמדע שלך בתלת-ממד בעזרת תוכנת zSpace Studio
4.Software
● צור עיצוב ,אב-טיפוס ותוכנה ספציפית לחינוך משלך בעזרת הערכה למפתחים  zSpaceהמצורפת5.
● קבל שירות ותמיכה ברמה עולמית במסגרת אחריות מוגבלת סטנדרטית לשלוש שנים .בחר בשירותי  HP Care Packהאופציונליים
להרחבת ההגנה מעבר לאחריות המוגבלת הסטנדרטית6.
4
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צג  HP Zvr Virtual Reality Displayבגודל  59.94ס"מ ) ("23.6טבלת מפרטים

מספר מוצר

K5H59A4; K5H59A8; K5H59AT

גודל תצוגה )באלכסון(

 59.94ס"מ )''(23.6

אזור לוח פעיל

 521.28 x 293.22מ"מ;

צבע מוצר

סוג תצוגה

זווית צפייה
בהירות

יחס ניגודיות
יחס תגובה

יחס רוחב-גובה

רזולוציה טבעית

שחור

 TNעם תאורת  LEDאחורית מחולקת למקטעים
 170°אופקי;  160°אנכי

 200 cd/m²במצב תלת-ממד

1

 300:1בממוצע במצב תלת-ממד;  1000:1בממוצע במצב דו-ממד;

1

זמן הפעלה/כיבוי של  5.6אלפיות השניה

1

16:9

1920 x 1080 @ 120 Hz

רזולוציות נתמכות

640 x 480 ;1920 x 1080

פקדים למשתמש

הפעלה/כיבוי

יציאות ומחברים

 5יציאות ) USB 2.0ארבע יציאות  ,downstreamיציאת  upstreamאחת למחשב(;

צריכת מתח

אזור לוח פעיל 521.28 x 293.22 :מ"מ; תיאור צריכת מתח 90 :ואט )מרבי( 65 ,ואט )אופייני( עם מצב תלת-ממד מופעל ,ומצב תוכנה מושבתת )המתנה( של  0.5ואט; רזולוציית
מסך1920 x 1080 @ 120 Hz :

מאפייני תצוגה
אות קלט

מתח במבוא

ממדים כולל מעמד )ר  xע  xג(
ממדים ללא מעמד )ר  xע  xג(
משקל

הכנס-הפעל; ציפוי נגד בוהק; נורות  LEDאחוריות
יציאת ) DVI-Dעם תמיכה ב ;(HDCP-יציאת ) DisplayPort 1.2עם תמיכת (HDCP
מתח כניסה 100 :עד  240וולט AC

 69 x 28.29 x 52.53ס"מ
 69 x 6.81 x 52.53ס"מ

 9.74ק"ג )עם מעמד(;  6.4ק"ג )ללא מעמד(

מאפיינים ארגונומיים

הטיה -7 :עד  ;+60°גובה 162 :מ"מ )בהטיה מלאה(

אישור ותאימות

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

מצלמת אינטרנט
סביבתי

תכולת האריזה
אחריות

 4מצלמות  ,IRעבור מעקב ראש וחרט

תאורת תצוגה אחורית נטולת כספית; צג זכוכית ללא ארסן

צג; כבל מתח  ;ACספק מתח חיצוני; כבל  ;DisplayPortכבל  ;USBחרט פעיל; זוג משקפיים סביל; זוג משקפיים סביל )נשלף(; תקליטור ) CDכולל מדריך למשתמש ,אחריות ,מנהלי
התקן(; תוכנה למערכת  ;Zvrחוויית  - Zvrתוכנת הדגמה
אחריות מוגבלת ל 3-שנים הכוללת  3שנות שירות עבור חלקים ועבודה .בכפוף למגבלות וחריגות מסוימות.
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צג  HP Zvr Virtual Reality Displayבגודל  59.94ס"מ )("23.6
אביזרים ושירותים )לא כלול(
ערכת HP DisplayPort Cable Kit

תמיכת של  HPבחומרה של צג
באתר הלקוח ,ביום העבודה הבא,
למשך  5שנים

לחיבור של מחבר  DisplayPortבמחשב  HP Business Desktopלמחבר  DisplayPortבצג.

מספר מוצרVN567AA :

קבל תיקון ביום העבודה הבא באתר הלקוח למשך  3שנים מטכנאי מוסמך של  HPעבור התקן המיחשוב שברשותך ,אם התקלה אינה ניתנת
לפתרון מרחוק.
מספר מוצרU7935E :
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צג  HP Zvr Virtual Reality Displayבגודל  59.94ס"מ )("23.6
הערות שוליים להעברת הודעות

 1תוכן תלת-ממד נדרש עבור ביצועי תלת-ממד.
 2המשתמש מוכרח להרכיב משקפי תלת-ממד כדי שיתבצע מעקב.
 3משקפי תלת-ממד ,תפס למשקפי תלת-ממד ועט חרט כלולים.
 4לרכישה בנפרד.
] [5דיסק כלול .לקבלת נתונים מדויקים בנוגע לתאימות ,עיין במפרט המהיר של המוצר.
 6שירותי  HP Care Packנמכרים בנפרד .רמות השירות וזמני התגובה של שירותי  HP Care Packעשויים להשתנות בהתאם למיקום הגיאוגרפי שלך .השירות מתחיל מיום רכישת החומרה .בכפוף למגבלות .לקבלת פרטים ,בקר בכתובת
 .www.hp.com/go/cpcשירותי  HPכפופים לתנאים ולהתניות של  HPבנוגע לשירות ,המסופקים או מוסברים ללקוח בעת הרכישה .ללקוח עשויות להיות זכויות חוקתיות נוספות הקבועות בחוק המקומי .זכויות אלה אינן מושפעות בשום דרך מהתנאים
וההתניות של  HPבנוגע לשירות ,ולא מהאחריות המוגבלת של  HPהמסופקת עם מוצר  HPשברשותך.

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים

 1כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של  ;HPהביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/monitors
השתמש בשירותים הפיננסיים של HP

גלה אפשרויות תשלום חודשיות ותוכניות לרענון טכנולוגיה שיכולות לספק יותר גמישות ולסייע לך לעמוד ביעדי ה .IT-מידע נוסף זמין בכתובת .www.hp.com/go/hpfs

הירשם לקבלת עדכונים
www.hp.com/go/getupdated
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