Podatkovni list

HP Windows Mixed Reality Headset
VR1000-100nn
Osupljiva in prepričljiva računalniška izkušnja je zdaj dosegljiva
Potopite se v svet mešane resničnosti in zabrišite mejo med resničnim in digitalnim. Z naglavnim kompletom za
mešano resničnost HP s krmilniki, oblikovanim tako, da zagotavlja vrhunsko vizualno kakovost, je čarobnost prepričljive
računalniške izkušnje dosegljiva.
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Preprosta namestitev

Zahvaljujoč vgrajeni funkciji sledenja
gibanja, kablu, ki združuje HDMI 2.0 in
USB 3.0, ter združljivosti s
programsko opremo Windows Mixed
Reality in računalniki Windows Mixed
Reality Ultra PC, se lahko nemudoma
prepustite prepričljivi izkušnji, saj vam
ni treba nastavljati dodatnih zunanjih
pripomočkov.

Prepričljiva izkušnja brez omejitev

Zahvaljujoč ločljivosti 1440 x 1440 na
oko in hitrosti osveževanja do 90 Hz2
se pripravite na prepričljivo izkušnjo.
Poleg tega šest stopinj svobode,
neomejeno sledenje in priloženi
brezžični krmilniki gibanja
zagotavljajo svobodno gibanje.

Izjemno udobje

Ta naglavni komplet s popolno
kombinacijo udobja in priročnosti
uporablja dvojno podložen naglavni
trak, lahko prilagodljiv pašček in
sprednji pomični zaslon, ki
zagotavljajo izjemno izkušnjo tudi pri
daljšem nošenju.3

Naglavni komplet za mešano resničnost HP Windows ni namenjen otrokom, mlajšim od 13 let. Vsi uporabniki morajo prebrati Uporabniški vodnik za naglavni komplet za mešano resničnost HP Windows, da zmanjšajo
tveganje za osebne poškodbe, nelagodje, poškodbe lastnine in druge morebitne nevarnosti, ter se seznanijo s pomembnimi informacijami, povezanimi z zdravjem in varnostjo pri uporabi naglavnega kompleta. Za
uporabo programske opreme Windows Mixed Reality potrebujete posodobitev Windows 10 Fall Creator’s Update. Funkcije lahko za zagotavljanje opisane funkcionalnosti zahtevajo programsko opremo ali aplikacije drugih
ponudnikov. Pojdite na spletno mesto http://www.microsoft.com. 2 Hitrost osveževanja 90 Hz velja, če je naglavni komplet seznanjen z računalnikom Windows Mixed Reality Ultra PC. Vse specifikacije zmogljivosti so
značilne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent. Dejanska zmogljivost je lahko boljša ali slabša. 3 Daljše nošenje je priporočeno samo s pogosto uporabo sprednjega pomičnega zaslona v
zgornjem položaju. Za dodatne informacije glejte uporabniški vodnik.
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Tehnični podatki
Opis zaslona
Zaslon LCD z ločljivostjo 1440 x 1440 slikovnih točk na oko in hitrostjo osveževanja 90
Hz

Oblikovanje

Povezovanje

_
_

_

Vrata
1 vrata USB 3.0
Priključki za video
1 HDMI

Barva izdelka
Bleščeče črna

Dodatne informacije

Št. dela
Št. dela: 2MJ36EA #ABB
Koda UPC/EAN: 192018001602
Teža
0,83 kg; Pakirano: 1,95 kg
Mere
17,61 x 12,79 x 26,38 do 33,89 cm (od spredaj do zadaj)
Garancija
2-letna omejena na dele, delo ter storitev prevzema in vrnitve
Priloženi pripomočki
Krmilniki gibanja; kabli HMD za naglavni komplet Vive (HDMI, DC-OUT in USB 3.0)
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