Datasheet

HP Windows Mixed Reality Headset
VR1000-100nn
Een fantastische computerervaring behoort nu tot de mogelijkheden

Duik in de wereld van Mixed Reality waar de grenzen tussen echt en digitaal vervagen. De HP Mixed Reality Headset
met controllers is ontworpen voor een geavanceerde weergave en optimaal comfort en biedt een geweldige
computerervaring.
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Simpele installatie

Met geïntegreerde motion-tracking,
een 2-in-1 kabel die HDMI 2.0 en USB
3.0 combineert en ondersteuning van
Windows Mixed Reality en Windows
Mixed Reality Ultra pc's, zit je in een
handomdraai middenin de actie
zonder extra randapparaten te
installeren.

Ga er helemaal in op

Bereid je voor op een geweldige
ervaring met een 1440 x 1440
resolutie per oog en een refreshrate
van 90 Hz2. Zes-graden vrijheid,
onbegrensde tracking en
meegeleverde draadloze
bewegingscontrollers bieden totale
bewegingsvrijheid.

Ongelofelijk comfortabel

Deze headset biedt de perfecte
combinatie van comfort en gemak. Hij
heeft een dubbelgevoerde
hoofdband, een handige verstelbare
riem en een aan de voorzijde
scharnierend display voor een
fantastische ervaring, ook bij
langdurig gebruik.3

De HP Windows Mixed Reality Headset is niet geschikt voor kinderen die jonger zijn dan 13 jaar. Alle gebruikers dienen de Windows Mixed Reality Headset gebruikersgids te lezen om het risico van lichamelijk letsel,
ongemak, schade aan eigendommen en andere potentiële risico's te beperken en om belangrijke informatie te zien over gezondheid en veiligheid tijdens het gebruik van de headset. Voor Windows Mixed Reality is de
Windows 10 Fall Creators update nodig. Om de beschreven kenmerken te gebruiken is mogelijk software of een andere applicatie van derden vereist. Kijk op http://www.microsoft.com. 2 De refreshrate van 90 Hz geldt als
de headset is gekoppeld met een Windows Mixed Reality Ultra pc. Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn. 3
Langdurig gebruik wordt alleen aangeraden met het aan de voorzijde scharnierende display in opgeklapte positie. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.
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Specificaties
Display omschrijving
Lcd-display met een resolutie van 1440 x 1440 pixels per oog en 90-Hz refresh-rate
_

Interfacemogelijkheden
Poorten
1 USB 3.0
Videoaansluitingen
1 HDMI

Ontwerp

Productkleur
Gitzwart
_
_

Extra informatie

Bestelnr.
P/N: 2MJ36EA #ABB
UPC/EAN code: 192018001602
Gewicht
0,83 kg; In verpakking: 1,95 kg
Afmetingen
17,61 x 12,79 x 26,38 tot 33,89 cm (voor / achter)
Garantie
2 jaar onderdelen, arbeid en haal- en brengservice
Meegeleverde accessoires
Bewegingscontrollers; HMD-kabels voor Vive-headset (HDMI, DC-uitgang en USB 3.0)

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die
bij dergelijke producten en diensten worden meegeleverd. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten of weglatingen in dit document. Niet alle functies zijn beschikbaar
in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardwareupgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Windows 10 wordt automatisch bijgewerkt en deze
functie is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.microsoft.com. Microsoft, Windows en het Windows logo zijn in de V.S. geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Bluetooth is een
handelsmerk van de houder, dat door Hewlett-Packard Company in licentie wordt gebruikt. Intel en Core zijn handelsmerken van Intel Corporation in de V.S. en andere landen. ENERGY STAR is een geregistreerd merk van de Amerikaanse overheid. Alle overige
handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen.
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