Záznamový list

Displej HP Zvr s uhlopriečkou 59,94 cm (23,6 '') so
zobrazením virtuálnej reality
Buďte čo najbližšie a najosobnejšie ku každému projektu.

Zmeňte spôsob, akým myslíte,
pracujete a tvoríte s displejom HP
Zvr s uhlopriečkou 59,94 cm (23,6
'') pre zobrazenie virtuálnej reality,
ktorý je prvým komerčným 3D
displejom od spoločnosti HP, ktorý
ponúka virtuálny holografický 3D
obraz, takže môžete vidieť každý
uhlom a zakrivenie veľmi
realisticky.
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Intuitívna virtuálna realita.
● Vychutnajte si prirodzenú interakciu s obsahom 3D1 v reálnom čase s plne posuvnými paralaktickými snímačmi
na stereoskopickom Full HD displeji, ktoré sledujú a reagujú na pohyb vašich ľahkých, pasívnych okuliarov. 2,3
Položte naň pero.
● Otáčajte, manipulujte, navigujte, zväčšujte a zmenšujte každý detail holografického obrazu s dotykovým perom. 3
Vytvorte novú definíciu Ukázať a povedať.
● Navrhnite si svoje 3D1 modely na veľkú 2D obrazovku, čo umožní jednoduchšiu tímovú spoluprácu, s možnosťou
využitia hardvéru podľa vlastného výberu.4
● Jednoducho veďte architektonické, MCAD vzdelávacie lekcie a vedecký obsah z pracovnej stanice HP Z alebo HP
Business Desktop s duálnym pripojením DVI alebo konektormi DisplayPort.
● Importujte, prezerajte si a spolupracujte s architektonickým, MCAD vzdelávaním a vedeckým 3D obsahom so
softvérom zSpace Studio. 4
● Vytvárajte vlastné návrhy, prototypy a softvér pre špecializované vzdelávanie so súpravou pre vývojárov zSpace,
ktorá je súčasťou balenia. 5
● Získajte celosvetové služby a podporu so štandardnou trojročnou obmedzenou zárukou. Ak chcete rozšíriť svoju
ochranu nad rámec štandardnej obmedzenej záruky, vyberte si voliteľné služby HP Care Pack.6
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s technickými údajmi

Číslo produktu

K5H59A4; K5H59A8; K5H59AT

Farba produktu

Čierna

Rozmer monitora
(uhlopriečka)

59,94 cm (23,6")

Typ obrazovky

TN so segmentovaným podsvietením LED

Aktívna oblasť panela

521,28 × 293,22 mm;

Uhol pohľadu

170° horizontálne; 160° vertikálne

Jas

200 cd/m² v režime 3D1

Pomer kontrastu

Priemerne 300:1 v režime 3D; Priemerne 1000:1 v režime 2D;1

Miera odozvy

5,6 ms zap./vyp.1

Aspect ratio (Pomer strán)

16:9

Natívne rozlíšenie

1920 × 1080, 120 Hz

Podporované rozlíšenia

1920 x 1080; 640 x 480

Charakteristika displeja

Plug and Play; Antireflexný; Podsvietenie LED

Používateľské ovládače

Napájanie

Vstupný signál

1 port DVI-D (s podporou HDCP); 1 porty DisplayPort 1.2 (s podporou HDCP)

Porty a konektory

5 portov USB 2.0 (štyri vstupné a jeden výstupný do portov počítača);

Príkon

Vstupné napätie: 100 až 240 V SP

Príkon

Aktívna oblasť panela: 521,28 × 293,22 mm; Popis spotreby energie: 90 W (maximálne), 65 W (bežná prevádzka) pri zapnutom režime 3D a 0,5 W
(pohotovostný režim) „Jemné vypnutie“; Rozlíšenie obrazovky: 1920 × 1080, 120 Hz

Rozmery s podstavcom (Š x H
x V)

69 x 28,29 x 52,53 cm

Rozmery bez podstavca (Š x H 69 x 6,81 x 52,53 cm
x V)
Hmotnosť

9,74 kg (so stojanom); 6,4 kg (bez stojana)

Ergonomické vlastnosti

Náklon: -7 až 60 °C; Výška: 162 mm (pri plnom zaklopení)

Webová kamera

4 kamery IR, pre sledovanie hlavy a dotykového pera

Osvedčenie a zhoda

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

Okolitý

Podsvietenie displeja bez obsahu ortuti; Sklo monitora bez obsahu arzénu

Čo je v krabici

Monitor; Sieťový napájací kábel; Externý zdroj napájania; Kábel DisplayPort; Kábel USB; Aktívne dotykové pero; 1 pasívne okuliare; 1 pasívne okuliare (s
klipsami); CD (obsahuje používateľskú príručku, záručný list a ovládače); Systémový softvér Zvr; Zážitok so softvérom Zvr - demo softvér

Záruka

3-ročná obmedzená záruka vrátane 3-ročnej záruky na diely a prácu. Platia určité obmedzenia a výnimky.
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Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Sada DisplayPort káblov HP

Pripojte konektor DisplayPort k podnikovému stolnému počítaču HP ku konektoru DisplayPort na monitore.

5-ročná štandardná
hardvérová podpora HP na
mieste pre monitor na
nasledujúci pracovný deň

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci pracovný
deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas 5 rokov.
Číslo produktu: U7935E

Číslo produktu: VN567AA
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Poznámky v krátkych správach
Vyžaduje sa 3D obsah pre 3D zobrazenie.
Používateľ musí mať nasadené 3D okuliare, aby mohol obsah sledovať.
3D okuliare, klipsy na 3D okuliare a dotykové pero sú súčasťou dodávky.
4 V predaji samostatne.
5 Disk nie je súčasťou dodávky. Pozrite si presné informácie o kompatibilite v príručke produktu Stručné technické údaje.
6 Služby HP Care Pack sa predávajú samostatne. Úrovne služieb a časy odozvy služieb HP Care Pack sa môžu líšiť v závislosti od vašej geografickej polohy. Poskytovanie služby sa začína dňom nákupu hardvéru. Platia
určité obmedzenia. Podrobnosti nájdete na stránke www.hp.com/go/cpc. Na služby HP sa vzťahujú platné zmluvné podmienky služieb HP, ktoré boli zákazníkovi poskytnuté alebo s ktorými bol oboznámený pri nákupe.
Zákazník môže mať ďalšie zákonné práva v súlade s príslušnými miestnymi právnymi predpismi. Takéto práva nie sú nijakým spôsobom ovplyvnené podmienkami služieb HP ani obmedzenou zárukou HP, ktoré zákazník
získa pri kúpe produktu HP.
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Technické špecifikácie zrieknutie
1

Všetky špecifikácie predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčiastok HP; skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/monitors
Zaangažujte Finančné služby HP

Objavte možnosti mesačných platieb a plány obnovovania technológií, ktoré môžu poskytovať viac flexibility, aby vám pomohli splniť vaše ciele v oblasti IT. Podrobnejšie informácie nájdete
na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated
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