Datasheet

HP Zvr 23,6-inch (59,94-cm) Virtual Reality Display
Dichtbij en betrokken bij elk project.

Denk, werk en creëer op een
nieuwe manier met het HP Zvr
23,6-inch (59,94-cm) Virtual
Reality Display, de eerste
commerciële 3D-monitor van HP
met virtueel-holografische
3D-beelden waarbij elke hoek en
ronding er tot in de kleinste details
levensecht uitziet.
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Intuïtieve virtual reality.
● Beleef in real-time de natuurlijke interactie met uw 3D-content1, waarbij de full-motion parallax sensors van het
stereoscopische Full HD-scherm de bewegingen van uw passieve lichtgewichtbril volgen en erop reageren.2,3
Werk met de pen.
● Roteer, manipuleer, navigeer en zoom in en uit op elk detail van de holografische weergave met de styluspen.3
Radicaal nieuwe werkwijze.
● Bekijk uw 3D-modellen1 met behulp van een groot 2D-scherm en uw favoriete derde-partij hardware om
gemakkelijker samen te werken.4
● Breng uw architectonische, MCAD, educatieve en wetenschappelijke 3D-content van een HP Z Workstation of HP
Business desktop pc soepel over via de dual-link DVI- en DisplayPort-poorten.
● Importeer, bekijk en manipuleer uw architectonische, MCAD, educatieve en wetenschappelijke 3D-content met de
zSpace Studio-software.4
● Creëer uw eigen ontwerpen, prototypes en educatieve software met de meegeleverde zSpace ontwikkelkit.5
● Topklasse service en support met drie jaar standaardgarantie. Kies optionele HP Care Pack Services om de
standaardgarantie aan te vullen of uit te breiden.6
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HP Zvr 23,6-inch (59,94-cm) Virtual Reality Display Specificatietabel

Bestelnr.

K5H59A4; K5H59A8; K5H59AT

Productkleur

Zwart

Schermformaat (diagonaal)

59,94 cm (23,6 inch)

Type scherm

TN met gesegmenteerd LED-backlight

Actief schermoppervlak

521,28 x 293,22 mm;

Beeldhoek

170° horizontaal; 160° verticaal

Helderheid

200 cd/m² in 3D-modus1

Contrastverhouding

300:1 gemiddeld in 3D-modus; 1000:1 gemiddeld in 2D-modus1

Responspercentage

5,6 ms aan/uit1

Aspectratio

16:9

Standaardresolutie

1920 x 1080 bij 120 Hz

Ondersteunde resoluties

1920 x 1080; 640 x 480

Schermkenmerken

Plug-en-play; Ontspiegeld; LED-backlight

Gebruikersinstellingen

Voeding

Invoersignaal

1 DVI-D (met HDCP-ondersteuning); 1 DisplayPort 1.2 (met HDCP-ondersteuning)

Poorten en connectoren

5 USB 2.0 (één upstream en vier downstream naar pc-poorten)

Ingangsspanning

Ingangsspanning: 100 tot 240 VAC

Stroomverbruik

Actief schermoppervlak: 521,28 x 293,22 mm; Stroomverbruik - omschrijving: 90 Watt (max), 65 Watt (gem) met 3D-modus ingeschakeld, 0,5 Watt
(standby), 'zacht uitschakelen'; Schermresolutie: 1920 x 1080 bij 120 Hz

Afmetingen met standaard (b 69 x 28,29 x 52,53 cm
x d x h)
Afmetingen zonder standaard 69 x 6,81 x 52,53 cm
(b x d x h)
Gewicht

9,74 kg (met voet); 6,4 kg (zonder voet)

Ergonomische kenmerken

Kantelen: -7 tot +60°; Hoogte: 162 mm (volledig achterover)

Webcam

4 IR-camera's voor hoofd- en stylustracking

Certificering en
compatibiliteit

UL/CSA; CE; KC; NOM; TÜV-S; TÜV-GS; VCCI; PSB; C-tick; FCC-markering; CB

Omgeving

Kwikvrij backlit-scherm; Arseenvrij schermglas

Meegeleverd in de doos

Monitor; Netsnoer; Externe voedingsmodule; DisplayPort-kabel; USB-kabel; Actieve styluspen; 1 passieve bril; 1 passieve bril (opklikbaar); Cd (met
gebruikersgids, garantie, drivers); Zvr-systeemsoftware; Zvr Experience demosoftware

Garantie

3 jaar garantie, inclusief 3 jaar garantie op onderdelen en arbeid. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.
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HP Zvr 23,6-inch (59,94-cm) Virtual Reality Display
Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP DisplayPort kabelkit

Sluit een DisplayPort-connector op een HP Business desktop computer aan op een DisplayPort-connector op een
monitor.

Bestelnr.: VN567AA

HP 5 jaar, onsite
hardwaresupport op
volgende werkdag voor
standaardmonitor

Als het probleem niet op afstand kan worden opgelost, heeft u 5 jaar recht op onsite reparatie op de volgende werkdag
door een door HP gekwalificeerd technicus.
Bestelnr.: U7935E
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HP Zvr 23,6-inch (59,94-cm) Virtual Reality Display
Messaging, voetnoten
3D-content is vereist voor 3D-weergave.
De gebruiker moet de 3D-bril dragen om tracking mogelijk te maken.
3D-bril en 3D-opklikbril en styluspen zijn inbegrepen.
4 Moet apart worden aangeschaft.
5 Disc is inbegrepen. Zie de QuickSpecs voor exacte informatie over compatibiliteit.
6 HP Care Pack Services worden apart verkocht. Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Pack Services variëren afhankelijk van de locatie. De service gaat in op de datum van aanschaf van de hardware. Er gelden
bepaalde voorwaarden en beperkingen. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/cpc. Voor HP services gelden de van toepassing zijnde HP Terms and Conditions of Service, die bij aankoop aan de klant worden
verstrekt of getoond. Mogelijk heeft de klant volgens de geldende lokale wetgeving nog andere rechten. De HP Terms and Conditions of Service en de HP garantie op uw HP product maken geen inbreuk op deze wettelijk
vastgelegde rechten.
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Technische specificaties disclaimers
1

Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.

Meer informatie op
www.hp.eu/monitors
Kies voor HP Financial Services

Maak kennis met onze opties voor maandelijkse betaling en onze technologievernieuwingsschema's om aan uw IT-wensen te voldoen. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/hpfs.

Meld u aan voor updates
www.hp.com/go/getupdated
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