Fişă tehnică

HP Windows Mixed Reality Headset
VR1000-100nn
Uimitoarea metodă informatică pentru imersie este acum la îndemână
Scufundă-te în lumea realităţii mixte şi estomezi linia dintre real şi digital. Conceput să ofere o calitate vizuală de ultimă
oră şi un confort admirabil, setul de căşti HP cu controlere pentru realitatea mixtă îți pune la îndemână magia metodei
informatice pentru imersie.
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Instalare fără probleme

Cu urmărirea integrată a mişcării, un
cablu 2-în-1 care formează o pereche
pentru HDMI 2.0 şi USB 3.0 şi
compatibilitate cu PC-urile dotate
pentru Windows Mixed Reality sau
Windows Mixed Reality Ultra, treci la
imersiune totală imediat după
scoaterea din cutie, fără neajunsurile
provocate de configurarea unor
periferice suplimentare.

Imersiune fără limite

Pregătește-te pentru o experienţă cu
adevărat captivantă, datorită
rezoluţiei de 1440 x 1440 pentru
fiecare ochi şi a unei rate de
reîmprospătare de până la 90 Hz2. În
plus, eliberează-ți capacitatea de
mişcare cu şase grade de libertate,
fără limite de monitorizare şi cu
controlere de mişcare wireless
incluse.

Incredibil de confortabil

Acest set de căşti, combinaţia
perfectă între confort şi comoditate,
utilizează o bandă de susţinere pe
cap dublu-căptuşită, o curea
ajustabilă uşor şi un afişaj prins cu
articulaţie în faţă, pentru o experienţă
superbă chiar şi după o purtare
prelungită.3

Setul de căşti HP Windows Mixed Reality nu este pentru copii sub 13 ani. Toţi utilizatorii trebuie să citească Ghidul utilizatorului pentru setul de căşti HP Windows Mixed Reality, pentru a reduce riscul de vătămări
corporale, disconfortul, deteriorarea de bunuri şi alte potenţiale pericole, precum şi pentru a afla informaţii importante referitoare la sănătate şi siguranţă atunci când se utilizează setul de căşti. Windows Mixed Reality
necesită actualizarea Windows 10 Fall Creator. Pentru asigurarea funcţionalităţii descrise, caracteristicile pot necesita software sau alte aplicaţii de la terţi. Consultă http://www.microsoft.com. 2 Când setul de căşti este
împerecheat cu un PC dotat pentru Windows Mixed Reality Ultra, se aplică rata de reîmprospătare de 90 Hz. Toate specificaţiile de performanţă reprezintă specificaţiile tipice furnizate de producătorii de componente HP;
performanţa reală poate varia în plus sau în minus. 3 O purtare prelungită este admisă numai dacă ţii des în poziţie ridicată afişajul prins cu articulaţie în faţă. Pentru informaţii suplimentare consultaţi Ghidul utilizatorului.
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Specificaţii
Ecran
Afişaj LCD cu o rezoluţie de 1440 x 1440 pixeli pe ochi şi rată de reîmprospătare de 90
Hz

Design

Conectivitate

_
_

_

Porturi
1 USB 3.0
Conectori video
1 HDMI

Culoarea produsului
Negru fumuriu

Informaţii suplimentare

Număr componentă
număr produs: 2MJ36EA #ABB
Cod UPC/EAN: 192018001602
Greutate
0,83 kg; Împachetat: 1,95 kg
Dimensiuni
17,61 x 12,79 x 26,38 – 33,89 cm (faţă – spate)
Garanţie
2 ani garanţie limitată pentru componente, manoperă şi service la atelier
Accesorii incluse
Controlere de mişcare; Cabluri HMD pentru căşti Vive (HDMI, ieşire în c.c. şi USB 3.0)
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produse şi servicii. Nimic din conţinutul de faţă nu trebuie interpretat ca reprezentând o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de faţă. Unele caracteristici nu sunt
disponibile în toate ediţiile sau versiunile de Windows. Pentru a beneficia la maximum de funcţionalitatea sistemului Windows, sistemele pot necesita upgrade şi/sau achiziţionare separată de hardware, drivere sau software ori actualizarea BIOS-ului. Windows 10
este actualizat automat, această caracteristică fiind activată întotdeauna. Se pot aplica taxe ISP şi, cu timpul, se pot aplica cerinţe suplimentare pentru actualizări. Consultaţi http://www.microsoft.com. Microsoft, Windows şi sigla Windows sunt mărci comerciale
înregistrate în S.U.A. ale Microsoft Corporation. Bluetooth este o marcă comercială a proprietarului său şi este utilizată de Hewlett-Packard Company sub licenţă. Intel şi Core sunt mărci comerciale ale Intel Corporation în S.U.A. şi în alte ţări. ENERGY STAR este marcă
înregistrată ce aparţine Guvernului SUA. Toate celelalte mărci înregistrate sunt în proprietatea deţinătorilor respectivi.
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