Veri sayfası

HP Zvr 59,94 cm (23,6'') Virtual Reality Ekran
Her projenin yakın ve özel olduğunu hissedin.

Her açıyı ve kıvrımı gerçeğe
eşdeğer ayrıntıda görebilmeniz için
sanal-holografik 3D görüntüler
sunan HPʼnin ilk ticari 3D ekranı
HP Zvr 59,94 cm (23,6'') Virtual
Reality Ekranla düşünme, çalışma
ve yeni şeyler yaratma biçiminizi
değiştirin.
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Kullanımı kolay sanal gerçeklik.
● Full HD stereoskopik ekranın hafif, pasif gözlüklerinizin2,3 hareketini takip eden ve yanıtlayan tam hareketli
paralaks algılayıcıları sayesinde 3D1 içeriklerinizle gerçek zamanlı, doğal etkileşim elde edin.
Kalemi kullanın.
● Dijital kalemi kullanarak3 holografik görüntüyü döndürün, hareket ettirin, izleyin ve tüm ayrıntıları yaklaştırın veya
uzaklaştırın.
Gösteriyi baştan tanımlayın.
● İstediğiniz üçüncü taraf donanımları4 kullanarak 3D1 modellerinizi 2D büyük ekrana yansıtın ve ekibinizle kolayca
işbirliği yapın.
● Çift bağlantılı DVI veya DisplayPort konektörleri sayesinde HP Z İş İstasyonundan veya HP Business Masaüstü
Bilgisayardan mimari, MCAD, eğitimle ilgili ve bilimsel içeriklerinizi yürütün.
● zSpace Studio Yazılımı sayesinde mimari, MCAD, eğitimle ilgili ve bilimsel 3D içeriklerinizi dışa aktarın,
görüntüleyin ve etkileşim içinde kullanın.4
● Ürünle birlikte sunulan zSpace Developer Seti5 ile kendi tasarım, prototip oluşturma ve eğitime özel yazılımınızı
oluşturun.
● Üç yıllık standart sınırlı garantiyle birinci sınıf hizmet ve destek elde edin. Korumanızı standart sınırlı garantiden
daha da ileriye taşımak için isteğe bağlı HP Care Pack Hizmetlerini seçin.6
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HP Zvr 59,94 cm (23,6'') Virtual Reality Ekran Teknik Özellikler Tablosu

Ürün numarası

K5H59A4; K5H59A8; K5H59AT

Ürün rengi

Siyah

Monitör boyutu (diyagonal)

59,94 cm (23,6' inç)

Ekran türü

Kesimli LED arka ışık ile TN

Etkin Panel Alanı

521,28 x 293,22 mm;

Izlenebilir açı

170° yatay; 160° dikey

Parklaklık

3D modunda 200 cd/m²1

Kontrast oranı

3D modunda ortalama 300:1; 2D modunda ortalama 1000:11

Yanıt Oranı

5,6 ms açma/kapama1

En boy oranı

16:9

Gerçek çözünürlük

1920 x 1080 120 Hzʼde

Desteklenen çözünürlükler

1920 x 1080; 640 x 480

Ekran özellikleri

Tak Çalıştır; Yansıma önleyici; LED Arka Işık

Kullanıcı denetimleri

Güç

Giriş sinyali

1 DVI-D (HDCP desteği ile); 1 DisplayPort 1.2 (HDCP desteği ile)

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

5 USB 2.0 (bilgisayar bağlantı noktalarına iki alt akım ve bir üst akım)

Giriş gücü

Giriş voltajı: 100 - 240 VAC

Güç tüketimi

Etkin Panel Alanı: 521,28 x 293,22 mm; Güç Tüketimi tanımı: 90 W (maksimum), 3D modu etkinken 65 W (tipik) ve 0,5 W (bekleme) "Yazılım Yoluyla
KAPATMA"; Ekran çözünürlüğü: 1920 x 1080 120 Hzʼde

Boyutlar, Sehpa ile (Y x G x D)

69 x 28,29 x 52,53 cm

Boyutlar, Sehpa olmadan (Y x 69 x 6,81 x 52,53 cm
G x D)
Ağırlık

9,74 kg (ayaklı); 6,4 kg (ayaksız)

Ergonomik özellikler

Eğim Açısı: -7 - +60°; Yükseklik: 162 mm (tam yatırılmışken)

Web kamerası

4 IR kamera, kafa ve dijital kalem takibi için

Belgeler ve Uyumluluk

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

Çevre koruma

Cıva içermeyen ekran arka ışıkları; Arseniksiz ekran camı

Kutudakiler

Monitör; AC güç kablosu; Harici güç kaynağı; DisplayPort kablosu; USB kablosu; Aktif dijital kalem; 1 pasif gözlük; 1 pasif gözlük (klipsli); CD (kullanım
kılavuzu, garanti, sürücüler içerir); Zvr sistem yazılımı; Zvr Experience - Tanıtım yazılımı

Garanti

3 yıllık parça ve işçilik hizmetini içeren 3 yıllık sınırlı garanti. Bazı kısıtlama ve istisnalar mevcuttur.
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HP Zvr 59,94 cm (23,6'') Virtual Reality Ekran
Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP DisplayPort Kablo Takımı

Bir HP İş Masaüstü bilgisayarındaki DisplayPort konektörünü monitördeki bir DisplayPort konektörüne bağlar.

HP 5 yıl Sonraki iş günü
Yerinde Standart Monitör
Donanım Desteği

Sorun uzaktan çözülemezse, 5 yıl boyunca HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş gününde yerinde onarım hizmeti alın.
Ürün numarası: U7935E

Ürün numarası: VN567AA
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HP Zvr 59,94 cm (23,6'') Virtual Reality Ekran
Mesaj Altbilgileri
3D performansı için 3D içerik gerekir.
Takip için kullanıcının 3D gözlüğü takması gerekir.
3D gözlük, klipsli 3D gözlük ve dijital kalem dahildir.
4 Ayrı satılır.
5 Disk dahildir. Tam uyumluluk listesi için ürünün QuickSpecs belgesine bakın.
6 HP Care Pack Hizmetleri ayrı satılır. HP Care Pack Hizmetleriʼnin hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri coğrafi konumunuza göre değişebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. Kısıtlamalar ve sınırlamalar söz
konusu olabilir. Ayrıntılar için bkz. www.hp.com.tr/carepack. HP hizmetleri, sağlanan hizmete ilişkin veya satın alma sırasında Müşteriye bildirilen ilgili HP şart ve koşullarına tabidir. Müşteri, ilgili yerel yasalar uyarınca ek
yasal haklara sahip olabilir ve HP hizmet şart ve koşulları veya HP Ürünü ile birlikte sağlanan HP Sınırlı Garantisi bu hakları herhangi bir şekilde etkilemez.
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Teknik özellikler yasal uyarılar
1

Bütün özellikler, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/monitors
HP Finans Hizmetleri ile çalışın

BT hedeflerinizi karşılamanıza yardımcı olması amacıyla daha fazla esneklik sağlayan aylık ödeme seçeneklerini ve teknoloji yenileme planlarını keşfedin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
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