Taulukot

HP Windows Mixed Reality Headset
VR1000-100nn

Hämmästyttävä, mukaansa tempaava tietokoneen käyttäminen
on nyt saatavilla.

Sukella tehostetun todellisuuden maailmaan, jossa todellisuuden ja digitaalisuuden raja on kuin veteen piirretty
viiva. Huippuluokan kuvanlaatua tuottamaan ja äärimmäisen mukavaksi suunnitellut HP Mixed Reality -lasit
ohjaimineen tuovat taianomaisen, mukaansa tempaavan tietokoneen käyttämisen ulottuvillesi.
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Helppo ottaa käyttöön

Sisäinen liikkeen seuranta,
2-in-1-kaapeli HDMI 2.0- tai USB 3.0
-porttiin yhdistämiseksi sekä
yhteensopiva Windows Mixed Realityja Windows Mixed Reality Ultra
-tietokoneiden kanssa, joten
tempaudut mukaan heti
tarvitsematta määrittää
oheislaiteasetuksia.

Rajattomuus tempaa mukaansa

Valmistaudu aidosti
mukaansatempaavaan kokemukseen
1 440 × 1 440 -tarkkuuden silmää
kohti ja jopa 90 Hz:n
virkistystaajuuden2 ansiosta. Liiku
vapaasti kuusisuuntaisella täysin
vapaalla ohjauksella (6 DOF). Ei rajoja,
mukana langattomat liiketunnistimet.

Uskomattoman mukava

Täydellinen mukavuuden ja
kätevyyden yhdistelmä. Näissä
laseissa on kaksoispehmustettu
sanka, helposti säädettävä hihna ja
edestä saranoitu näyttö, jotta saat
ylivoimaisen kokemuksen myös
pitkään kestävässä käytössä.3

HP Windows Mixed Reality -laseja ei ole tarkoitettu alle 13-vuotiaille. Kaikkien käyttäjien tulee lukea HP Windows Mixed Reality -lasien käyttöopas ennen niiden käyttämistä henkilövahinkojen, epämukavuuden,
omaisuusvahinkojen ja muiden mahdollisten vaarojen välttämiseksi sekä saadakseen tärkeitä terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä tietoja. Windows Mixed Reality edellyttää Windows 10 Fall Creator -päivitystä. Toiminnot
saattavat vaatia ohjelmistoja tai muita kolmannen osapuolen sovelluksia toimiakseen kuvatulla tavalla. Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com. 2 90 Hz:n virkistystaajuus on käytettävissä, kun lasit ja
Windows Mixed Reality Ultra -tietokone on muodostettu laitepariksi. Suorituskykyä koskevat tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien tyypillisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi. 3
Pitkäkestoista käyttämistä suositellaan vain, kun edestä saranoitua näyttöä käytetään pystyasennossa. Katso lisätietoja käyttöoppaasta.
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Tekniset tiedot
Näytön kuvaus
LCD-näyttö, tarkkuus 1 440 × 1 440 pikseliä silmää kohden, virkistystaajuus 90 Hz
_

Liitettävyys
Portit
USB 3.0 -portti
Videoliittimet
1 HDMI

Suunnittelu
Tuotteen väri
Pikimusta
_
_

Lisätiedot

Osanumero
P/N: 2MJ36EA #ABB
UPC/EAN code: 192018001602
Paino
0,83 kg; Pakattu: 1,95 kg
Mitat
17,61 × 12,79 × 26,38 (edessä) ja 33,89 cm (takana)
Takuu
Kahden vuoden rajoitettu takuu osille ja työlle, kahden vuoden nouto- ja
palautuspalvelu
Mukana toimitettavat lisävarusteet
Liikeohjaimet HMD-kaapelit Vive-kuulokkeita varten (HDMI, DC-OUT ja USB 3.0)
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