Adatlap

HP Zvr 59,94 cm (23,6 hüvelyk) képátlójú Virtual
Reality képernyő
Minden projekttel személyes közelségbe kerülhet.

A HP Zvr 59,94 cm (23,6 hüvelyk)
képátlójú Virtual Reality képernyője
megváltoztathatja azt, ahogy
gondolkodik, dolgozik és alkot. A
HP által forgalmazott első 3D
képernyő virtuális térhatású 3D
képet biztosít, amely élethű
részletekkel jeleníti meg az összes
szöget és görbét.
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Intuitív virtuális valóság.
● Valós időben, természetes módon érintkezhet a 3D1 tartalommal, ahogy a sztereoszkópikus Full HD képernyő
minden irányba való elmozdulást észlelő mozgásérzékelői követik a könnyű, passzív szemüveg mozgását, és
reagálnak arra.2,3
Tollvezérlés.
● A digitális toll segítségével forgathatja, módosíthatja és áthelyezheti a térhatású képet, valamint bármely
részletét kinagyíthatja vagy lekicsinyítheti.3
A bemutatók új formája.
● A közös munka elősegítése érdekében 3D1 modelljeit egy nagyméretű, 2D képernyőre vetítheti egy választott,
harmadik féltől származó hardver segítségével.4
● A kétcsatornás DVI- vagy DisplayPort-csatlakozókkal könnyedén kezelheti építészeti, MCAD-, oktatási és
tudományos tartalmait egy HP Z munkaállomásról vagy egy HP üzleti célra tervezett asztali számítógépről.
● A zSpace Studio szoftver segítségével importálhatja, megjelenítheti és szerkesztheti az építészeti, MCAD-,
oktatási és tudományos 3D tartalmait.4
● A mellékelt zSpace fejlesztői készlettel létrehozhatja saját tervező, prototípuskészítő és oktatási szoftverét.5
● A hároméves normál korlátozott jótállás világszínvonalú szolgáltatást és támogatást biztosít. A külön
megvásárolható HP Care Pack szolgáltatások igénybevételével a normál korlátozott jótállás által biztosított
védelmet további lehetőségekkel bővítheti.6
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HP Zvr 59,94 cm (23,6 hüvelyk) képátlójú Virtual Reality képernyő Műszaki jellemzők
táblázata

Termékszám

K5H59A4; K5H59A8; K5H59AT

Termékszín

Fekete

Képernyőméret (átlós)

59,94 cm (23,6 hüvelyk)

Képernyő típusa

TN szegmentált LED-es háttérvilágítással

Panel aktív területe

521,28 x 293,22 mm;

Megtekintési szög

170° vízszintes; 160° függőleges

Fényerő

200 cd/m² 3D módban1

Kontrasztarány

átlagosan 300:1 3D módban; átlagosan 1000:1 2D módban1

Válaszarány

5,6 ezredmásodperc be-/kikapcsolási válaszidő1

Oldalarány

16:9

Natív felbontás

1920 x 1080, 120 Hz-en

Támogatott felbontások

1920 x 1080; 640 x 480

Megjelenítési jellemzők

Plug and Play; Csillogásmentes; LED-es háttérvilágítás

Felhasználói vezérlők

Tápellátás

Bemeneti jel

1 DVI-D (HDCP-támogatással); 1 DisplayPort 1.2 (HDCP-támogatással)

Portok és csatlakozók

5 USB 2.0 (négy USB-eszközhöz és egy számítógépporthoz csatlakoztatható)

Bemeneti táp

Bemenő feszültség: 100–240 V~

Energiafogyasztás

Panel aktív területe: 521,28 x 293,22 mm; Energiafogyasztási adatok: 90 W (maximális), 65 W (jellemző) engedélyezett 3D mód mellett és 0,5 W
(készenléti) „Meleg leállítás” esetén; Képernyőfelbontás: 1920 x 1080, 120 Hz-en

Méretek állvánnyal (Szé x Mé
x Ma)

69 x 28,29 x 52,53 cm

Méretek állvány nélkül (Szé x 69 x 6,81 x 52,53 cm
Mé x Ma)
Súly

9,74 kg (állvánnyal); 6,4 kg (állvány nélkül)

Ergonómiai tulajdonságok

Döntés: -7 és +60° között; Magasság: 162 mm (teljesen lehajtott állapotban)

Webkamera

4 infravörös kamera a fej és a toll követéséhez

Tanúsítvány és megfelelőség UL/CSA; CE; KC; NOM; TUV-S; TuV-GS; VCCI; PSB; C jelölés; FCC jelölés; CB
Környezeti

Higanymentes kijelző-háttérvilágítás; Arzénmentes kijelzőüveg

A doboz tartalma

Monitor; Váltóáramú tápkábel; Külső tápellátás; DisplayPort-kábel; USB-kábel; Aktív toll; 1 passzív szemüveg; 1 passzív szemüveg (felpattintható
tartozékok); CD (tartalmazza a felhasználói útmutatót, a jótállást és az illesztőprogramokat); Zvr rendszerszoftver; Zvr Experience bemutatószoftver

Garancia

3 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek
vonatkoznak.
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HP Zvr 59,94 cm (23,6 hüvelyk) képátlójú Virtual Reality képernyő
Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP DisplayPort kábelkészlet

A HP üzleti asztali számítógépek DisplayPort csatlakozója a monitor DisplayPort csatlakozójába köthető.

HP 5 éves, normál, egy
munkanapon belüli,
helyszíni hardvertámogatás
monitorokhoz

A számítógéphez HP-minősítéssel rendelkező szakember 5 éves, következő munkanapi helyszíni javítást nyújt, ha a
probléma távolról nem oldható meg.
Termékszám: U7935E

Termékszám: VN567AA
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HP Zvr 59,94 cm (23,6 hüvelyk) képátlójú Virtual Reality képernyő
Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
1A

3D megjelenítéshez 3D tartalom szükséges.
követéshez a felhasználónak viselnie kell a 3D szemüveget.
3D szemüveg, a 3D szemüveg felpattintható tartozék és a digitális toll mellékelve.
4 Külön megvásárolható.
5Lemez mellékelve. A kompatibilitásra vonatkozó pontos információkat a termék QuickSpecs ismertetőjében találja.
6A HP Care Pack szolgáltatások külön vásárolhatók meg. A HP Care Pack szolgáltatások szintje és válaszideje a földrajzi helytől függően változhat. A szolgáltatás nyújtása a hardver megvásárlásának napjától kezdődik. A
szolgáltatásra megszorítások és korlátozások érvényesek. További részletekért látogasson el a www.hp.com/go/cpc webhelyre. A HP-szolgáltatásokra a vonatkozó HP felhasználási feltételek érvényesek, amelyekről a
vásárláskor kap tájékoztatást az ügyfél. Emellett az ügyfélnek lehetnek a helyi jogszabályok által meghatározott jogai, amelyeket semmilyen módon nem befolyásolnak sem a szolgáltatásra vonatkozó HP felhasználási
feltételek, sem az adott HP-termékhez kapott HP korlátozott jótállás.
2A
3A

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat
1

Minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.

További tájékoztatás:
www.hp.eu/monitors
Vegye igénybe a HP pénzügyi szolgáltatásokat

Fedezze fel a havi részletfizetési lehetőségeket és a technológiafrissítési előfizetéseket, amelyek nagyobb rugalmasságot nyújtanak az informatikai célkitűzések eléréséhez. További
információk: www.hp.com/go/hpfs.

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated
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