Dataark

HP Windows Mixed Reality Headset
VR1000-100nn
Imponerende oppslukende databehandling er nå innen rekkevidde

Kast deg inn i en verden av blandet virkelighet, og se hvordan grensene mellom det virkelige og det virtuelle viskes ut.
HP Mixed Reality-hodesettet med kontrollere er utformet for å levere førsteklasses visuell kvalitet og strålende
komfort, og fører magien i oppslukende databehandling innen rekkevidde.
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Sømløst oppsett

Med integrert bevegelsessporing, en
2-i-1-kabel som forener HDMI 2.0 og
USB 3.0 og kompatibilitet med både
Windows Mixed Reality og Windows
Mixed Reality Ultra-PC-er, får du
fullstendig innlevelse rett fra esken,
uten å måtte tenke på å sette opp
flere eksterne enheter.

Innlevelse uten grenser

Gjør deg klar for en altoppslukende
opplevelse, takket være
oppløsningen på 1440 x 1440 piksler
per øye og oppdateringsfrekvensen
på opptil 90 Hz2. Få seks graders
bevegelighetsfrihet, ingen
sporingsgrenser og medfølgende
trådløse bevegelseskontrollere.

Utrolig behagelig

Den perfekte kombinasjonen av
komfort og bekvemmelighet.
Hodesettet bruker et dobbeltpolstret
hodebånd, en enkelt justerbar
skulderstropp og en fronthengslet
skjerm for en fantastisk opplevelse
selv etter langvarig bruk.3

HP Windows Mixed Reality Headset er ikke for barn under 13 år. Alle brukere bør lese brukerhåndboken for HP Windows Mixed Reality Headset for å redusere risikoen for personskade, ubehag, skade på eiendom og
andre potensielle farer samt for viktig informasjon som er relatert til helse og sikkerhet ved bruk av hodesettet. Windows Mixed Reality krever Windows 10 Fall Creators Update. Funksjoner kan kreve programvare eller
andre tredjepartsprogrammer for å gi den beskrevne funksjonaliteten. Se http://www.microsoft.com. 2 Oppdateringsfrekvens på 90 Hz gjelder når hodesettet er koblet til en Windows Mixed Reality Ultra-PC. Alle
ytelsesspesifikasjonene representerer de som typisk gis av HPs komponentprodusenter; den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere. 3 Langvarig bruk anbefales bare med hyppig bruk av den fronthengslede
skjermen i øvre posisjon. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken.
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Spesifikasjoner
Visningsbeskrivelse
LCD-skjerm med en oppløsning på 1440 x 1440 piksler per øye og 90 Hz
oppdateringsfrekvens

Design

Tilkobling

_
_

_

Porter
1 USB 3.0
Videokontakter
1 HDMI

Produktfarge
Kullsvart

Tilleggsinformasjon

Artikkelnummer
P/N: 2MJ36EA #ABB
UPC/EAN code: 192018001602
Vekt
0,83 kg; Pakket: 1,95 kg
Mål
17,61 x 12,79 x 26,38 til 33,89 cm (fremre mot bakre)
Garanti
2 års begrenset garanti på deler og arbeid, og hente- og returtjeneste
Medfølgende tilbehør
Bevegelseskontrollere; HMD-kabler for Vive-hodesett (HDMI, DC-utgang og USB 3.0)
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