Dataark

HP Zvr Virtual Reality-skjerm på 59,94 cm (23,6")
Tett og personlig opplevelse i hvert prosjekt.

Endre måten du tenker, jobber og
skaper på, med et virtuelt
3D -hologram fra Virtual
Reality-skjermen HP Zvr på 59,94
cm (23,6"), den først kommersielt
tilgjengelige 3D-skjermen fra HP
som leverer et virtuelt
3D -hologram, slik at du kan se
hver vinkel og kurve med livaktige
detaljer.
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Intuitiv virtuell realitet.
● Opplev naturlig interaksjon i sanntid med 3D1-innhold, når den stereoskopiske skjermens parallax-sensorer for
levende bilder i Full-HD sporer og svarer på bevegelsene til de lette, passive brillene dine.2,3
Bruk pennen.
● Roter, manipuler, naviger og zoom inn og ut på alle detaljer på holografiske bildet med pekepennen.3
Omdefiner visning og fortelling.
● Vis fram 3D1-modellene dine på en 2D-storskjerm for enkelt gruppesamarbeid med foretrukket tredjeparts
maskinvare.4
● Du kan enkelt kjøre arkitektoniske, MCAD-, utdannings- og vitenskapelig innhold fra en HP Z-arbeidsstasjon eller
HP stasjonære kontor-PC med dual-link DVI- eller DisplayPort-kontakter.
● Importer, vis og samhandle med arkitektonisk, MCAD-, utdannings- og vitenskapelig 3D-innhold med zSpace
Studio-programvare.4
● Lag eget design, egen prototype og utdanningsspesifikk programvare med det inkluderte zSpace
Developer-settet.5
● Få førsteklasses service og støtte fra en treårig begrenset standardgaranti. Du kan utvide beskyttelsen utover
standardgarantiene med valgfrie HP Care Pack-tjenester.6
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HP Zvr Virtual Reality-skjerm på 59,94 cm (23,6") Spesifikasjonstabell

Produktnummer

K5H59A4; K5H59A8; K5H59AT

Produktfarge

Svart

Skjermstørrelse (diagonalt)

59,94 cm (23,6")

Skjermtype

TN m/ segmentert LED-bakbelysning

Panelets aktive område

521,28 x 293,22 mm;

Visningsvinkel

170° horisontal; 160° vertikal

Lysstyrke

200 cd/m² i 3D-modus1

Kontrastforhold

300:1 gjennomsnittlig i 3D-modus; 1000:1 gjennomsnittlig i 2D-modus1

Responsgrad

5,6 ms på/av1

Sideforhold

16:9

Innebygd oppløsning

1920 x 1080 ved 120 Hz

Oppløsninger som støttes

1920 x 1080; 640 x 480

Skjermfunksjoner

Plug and Play; Antirefleks; LED-bakbelysning

Brukerkontroller

Strøm

Inngangssignal

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

Porter og kontakter

5 USB 2.0 (fire nedstrøms, én oppstrøms til PC-porter)

Inngangsstrøm

Inngangsspenning: 100 til 240 V vs

Strømforbruk

Panelets aktive område: 521,28 x 293,22 mm; Beskrivelse av strømforbruk: 90 W (maksimum), 65 W (typisk) med 3D-modus aktivert og 0,5 W
(ventemodus) «Soft OFF»; Skjermoppløsning: 1920 x 1080 ved 120 Hz

Mål med stativ (B x D x H)

69 x 28,29 x 52,53 cm

Mål uten stativ (B x D x H)

69 x 6,81 x 52,53 cm

Vekt

9,74 kg (med fot); 6,4 kg (uten fot)

Ergonomiske funksjoner

Vipp: -7 til +60°; Høyde: 162 mm (fullt utslått)

Webcam

4 IR-kameraer, for hode og pekepennsporing

Sertifisering og overholdelse UL/CSA; CE; KC; NOM; TUV-S; TuV-GS; VCCI; PSB; C-tick; FCC-merket; CB
av lover og forskrifter
Miljømessig

Kvikksølvfri skjermbakbelysning; Arsenikkfritt skjermglass

Innhold i esken

Skjerm; AC-strømledning; Ekstern strømforsyning; DisplayPort-kabel; USB-kabel; Aktiv pekepenn; 1 stk passive briller; 1 stk passive briller (med klips); CD
(inkluderer brukerhåndbok, garanti, drivere); Zvr-systemprogramvare; Zvr-opplevelse – Demoprogramvare

Garanti

3 års begrenset garanti, inkludert 3 år med deler og arbeid. Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.
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HP Zvr Virtual Reality-skjerm på 59,94 cm (23,6")
Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP DisplayPort-kabelsett

Kobler en DisplayPort-kontakt på en HP stasjonær kontor-PC til en DisplayPort-kontakt på en skjerm.

HP 5 år maskinvarestøtte
neste virkedag på stedet for
standardskjerm

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste virkedag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet
ikke kan løses eksternt.
Produktnummer: U7935E

Produktnummer: VN567AA
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HP Zvr Virtual Reality-skjerm på 59,94 cm (23,6")
Fotnoter
3D-innhold er nødvendig for 3D-ytelse.
Brukeren må ha på seg 3D-briller for å at sporing skal oppstå.
3D-briller, klips til 3D-briller og pekepenn er inkludert.
4 Selges separat.
5 Plate inkludert. Se produktets spesifikasjoner for nøyaktig kompatibilitet.
6 HP Care Pack-tjenester selges separat. Tjenestenivåer og svartider for HP Care Pack-tjenester kan variere, avhengig av geografisk sted. Tjenesten starter fra datoen for maskinvarekjøpet. Tjenestene er underlagt
begrensninger. Se www.hp.com/go/cpc for detaljer. HP-tjenester reguleres av det gjeldende dokumentet Hewlett-Packard Norge – Standard Betingelser – Salg & Service, eller det kunden fikk oppgitt på kjøpstidspunktet.
Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover, og slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs betingelser og vilkår for tjenesten eller den begrensede HP-garantien som gjelder
for HP-produktet.
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Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1

Alle spesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.

Lær mer på
www.hp.eu/monitors
Start HP Financial Services

Utforsk månedlige betalingsalternativer og teknologi-refresh-planer som kan gi mer fleksibilitet, og hjelpe deg med å møte IT-målene dine. Mer informasjon om www.hp.com/go/hpfs.
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