Folha de Dados

HP Windows Mixed Reality Headset
VR1000-100nn
A magia da computação envolvente está agora ao seu alcance
Entre no mundo da "realidade mista" e desafie os limites entre o real e o digital. Concebidos para proporcionar uma
qualidade visual inovadora e um conforto supremo, os óculos HP Mixed Reality com controladores colocam a magia da
computação envolvente ao seu alcance.
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Facilmente configuráveis

Com deteção de movimento
integrada, um cabo 2 em 1 que
emparelha os componentes HDMI 2.0
e USB 3.0, e compatibilidade com
computadores Windows Mixed
Reality e Windows Mixed Reality Ultra,
os óculos estão preparados para lhe
proporcionar uma experiência
deveras envolvente, sem ter de se
preocupar com a configuração de
periféricos adicionais.

Envolvência com toda a liberdade

Prepare-se para uma experiência
verdadeiramente envolvente, graças
à resolução 1440 x 1440 para cada
olho e à taxa de atualização até 90
Hz.2 Além disso, movimente-se com
toda a liberdade com seis graus de
liberdade, sem obstáculos de deteção
e com controladores de movimento
sem fios incluídos.

Incrivelmente confortáveis

Sendo a combinação perfeita de
conforto e conveniência, estes óculos
integram a haste da cabeça com duas
almofadas, alça facilmente ajustável
e o visor frontal articulado para
proporcionar uma incrível experiência
e conforto mesmo após o uso
prolongado.3

Os óculos HP Windows Mixed Reality não se destinam a crianças com idade inferior a 13 anos. Todos os utilizadores devem ler o Manual do Utilizador dos óculos HP Windows Mixed Reality para reduzir o risco de lesões
corporais, desconforto, danos materiais e outros potenciais perigos e para obter informação importante relacionada com a saúde e segurança dos utilizadores aquando da utilização dos óculos. Os óculos HP Windows
Mixed Reality requerem a atualização Fall Creator do Windows 10. As funcionalidades poderão necessitar de software ou outras aplicações de terceiros para fornecer as funcionalidades descritas. Visite
http://www.microsoft.com. 2 A taxa de atualização de 90 Hz aplica-se quando os óculos são emparelhados com um computador Windows Mixed Reality Ultra. Todas as especificações de desempenho representam as
especificações típicas apresentadas pelos fabricantes dos componentes utilizados nos produtos HP; o desempenho real poderá ser superior ou inferior. 3 O uso prolongado apenas é recomendado com a utilização
frequente do visor frontal articulado na posição vertical. Consulte o Manual do Utilizador para obter mais informação.
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Especificações
Descrição do ecrã
Ecrã LCD com uma resolução de 1440 x 1440 pixéis por olho e taxa de atualização de
90 Hz

Design

Conectividade

_
_

_

Portas
1 USB 3.0
Conectores de video
1 HDMI

Cor do Produto
Preto jet

Informação adicional

Referência
P/N: 2MJ36EA #ABB
UPC/EAN code: 192018001602
Peso
0,83 kg; Embalado: 1,95 kg
Dimensões
17,61 x 12,79 x 26,38 a 33,89 cm (frente para traseira)
Garantia
Serviço de peças, mão-de-obra e recolha e devolução, 2 anos
Acessórios incluídos
Controladores de movimento; Cabos HMD para óculos Vive [HDMI, SAÍDA DC (CC) e USB 3.0]
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