Podatkovni list

Zaslon za navidezno resničnost HP Zvr z diagonalo
59,94 cm (23,6 palca)
Vsak projekt naj bo oseben.

Zaslon za navidezno resničnost HP
Zvr z diagonalo 59,94 cm (23,6
palca), prvi HP-jev tridimenzionalni
komercialni zaslon, ki prikazuje
navidezno tridimenzionalno
tholografsko sliko , ki zagotavlja
ogled vsake najmanjše krivulje, bo
spremenil način vašega
razmišljanja, dela in ustvarjanja.
1

Intuitivna navidezna resničnost.
● Izkusite naravno interakcijo z vsebino 3D1 v realnem času s stereoskopskim zaslonom z ločljivostjo Full HD in
paralaksnimi tipali, ki spremljajo premikanje lahkih, pasivnih očal in se odzivajo nanj.2,3
Vstavite pero.
● Z aktivnim peresom lahko zasukate, obdelate, premaknete ter povečate in pomanjšate vsako podrobnost
holografske slike.3
Na novo definirajte prikaz in govor.
● Za preprosto ekipno sodelovanje predvajajte tridimenzionalne modele 1 na veliki dvodimenzionalni zaslon s
programsko premo proizvajalca po svoji izbiri.4
● S priključki DVI z dvojno povezavo ali DisplayPort lahko preprosto prenesete arhitekturno, MCAD, izobraževalno in
znanstveno vsebino z delovne postaje HP Z ali HP-jevega poslovnega računalnika.
● S programsko opremo zSpace Studio4 lahko uvažate, prikazujete in delate z arhitekturno, MCAD, izobraževalno in
znanstveno tridimenzionalno vsebino.
● S priloženim kompletom za razvijalce zSpace5 lahko ustvarite svoje oblikovanje, prototipe in programsko opremo
za izobraževanje.
● Standardna triletna omejena garancija zagotavlja storitev in podporo svetovnega razreda. Če želite podaljšati
zaščito, ki jo vključuje standardna omejena garancija, lahko izberete dodatne storitve HP Care Pack.6
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Zaslon za navidezno resničnost HP Zvr z diagonalo 59,94 cm (23,6 palca) Tabela
specifikacij

Številka izdelka

K5H59A4; K5H59A8; K5H59AT

Barva izdelka

Črno

Velikost zaslona (diagonala)

59,94 cm (23,6 palca)

Vrsta prikaza

TN s segmentirano osvetlitvijo LED v ozadju

Aktivno območje plošče

521,28 x 293,22 mm;

Kot gledanja

170° vodoravno; 160° navpično

Svetlost

200 cd/m² v načinu 3D1

Kontrastno razmerje

Povprečje 300 : 1 v načinu 3D; povprečje 1000 : 1 v načinu 2D1

Razmerje odzivov

Vklop/izklop 5,6 ms1

Razmerje širine/višine

16 : 9

Privzeta ločljivost

1920 x 1080 pri 120 Hz

Podprte ločljivosti

1920 x 1080; 640 x 480

Funkcije zaslona

Plug and Play; zaščita proti bleščanju; osvetlitev LED od zadaj

Nadzor uporabnika

Napajanje

Vhodni signal

1 priključek DVI-D (s podporo za HDCP); 1 priključek DisplayPort 1.2 (s podporo za HDCP)

Vrata in priključki

5 priključkov USB 2.0 (štirje za priklop v računalnik, eden za priklop v priključke računalnika);

Vhodna moč

Vhodna napetost: od 100 do 240 V izmenične napetosti

Poraba energije

Aktivno območje plošče: 521,28 x 293,22 mm; Poraba energije – opis: 90 W (največ), 65 W (običajno) z omogočenim načinom 3D in 0,5 W (stanje
pripravljenosti) »programski izklop«; Ločljivost zaslona: 1920 x 1080 pri 120 Hz

Mere s stojalom (Š × G × V)

69 x 28,29 x 52,53 cm

Mere brez stojala (Š × G × V)

69 x 6,81 x 52,53 cm

Teža

9,74 kg (s stojalom); 6,4 kg (brez stojala)

Ergonomske funkcije

Nagib: -7 do +60°; višina: 162 mm (pri polnem naklonu)

Spletna kamera

4 kamere IR za spremljanje glave in peresa

Certifikat in skladnost

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

Okolju prijazno

osvetlitev LED od zadaj brez živega srebra; zaslon brez arzena

Vsebina škatle

Monitor; električni kabel; zunanji napajalnik; kabel DisplayPort; kabel USB; aktivno pero; 1 pasivna očala; 1 pasivna očala (s sponko); CD (vključuje
uporabniški priročnik, garancijo in gonilnike); sistemska programska oprema Zvr; Zvr Experience – predstavitvena programska oprema

Garancija

3-letna omejena garancija, ki vključuje 3-letno garancijo za dele in delo. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve.
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Zaslon za navidezno resničnost HP Zvr z diagonalo 59,94 cm (23,6 palca)
Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Komplet kablov HP
DisplayPort

Za povezovanje priključka DisplayPort na poslovnem namiznem računalniku HP v priključek DisplayPort na monitorju.

HP-jeva 5-letna podpora za
storitev popravila monitorja
na kraju uporabe z izvedbo
naslednji delovni dan

Ponujamo 5-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil pooblaščeni
tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo.
Številka izdelka: U7935E

Številka izdelka: VN567AA
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Zaslon za navidezno resničnost HP Zvr z diagonalo 59,94 cm (23,6 palca)
Opombe k sporočilom
Za delovanje 3D potrebujete vsebino 3D.
Uporabnik si mora za spremljanje nadeti očala 3D.
3D očala, sponka za 3D očala in aktivno pero so priloženi.
4 Naprodaj posebej.
5 Disk je priložen. Za natančne podatke o združljivosti glejte kratke tehnične podatke izdelka.
6 Storitve HP Care Pack so naprodaj posebej. Ravni storitev in odzivni časi v okviru storitev HP Care Pack se lahko razlikujejo glede na trenutno lokacijo uporabe. Storitve lahko uporabljate od dneva nakupa strojne opreme.
V veljavi so določene omejitve. Za podrobnosti obiščite spletno mesto www.hp.com/go/cpc. Za storitve HP veljajo HP-jevi ustrezni storitveni pogoji in določbe, s katerimi se je stranka seznanila ob nakupu. V skladu z
veljavno lokalno zakonodajo lahko stranki pripadajo tudi dodatne zakonske pravice, na katere HP-jevi storitveni pogoji in določbe ali HP-jeva omejena garancija, ki velja za izdelek HP, nimajo nobenega vpliva.
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Tehnične specifikacije zanikanja
1

Vse specifikacije predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent; dejanska zmogljivost je lahko boljša ali slabša.

Več informacij na
www.hp.eu/monitors
Začnite uporabljati HP-jeve finančne storitve

Raziščite možnosti mesečnega plačevanja in načrtov za osveževanje tehnologije, ki vam lahko zagotovijo večjo prilagodljivost pri izpolnjevanju ciljev IT. Več informacij na
www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
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