Datablad

HP Windows Mixed Reality Headset
VR1000-100nn
En fantastiskt uppslukande användarupplevelse är nu inom räckhåll

Dyk in i en värld av blandad verklighet och sudda ut gränserna mellan det verkliga och det digitala. HP Mixed
Reality-headsetet med styrenheter är utformat för att ge dig knivskarp bildkvalitet och superb komfort för en
fullständigt uppslukande användarupplevelse.
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Smidig installation

Med integrerad rörelsespårning, en
2-i-1-kabel som kombinerar HDMI
2.0 och USB 3.0 och kompatibilitet
med både Windows Mixed Realityoch Windows Mixed Reality
Ultra-datorer kan du börja använda
headsetet på en gång utan att
behöva konfigurera ytterligare
kringutrustning.

Uppslukande gränslös upplevelse

Gör dig redo för en verkligt
uppslukande upplevelse med 1 440 x
1 440 upplösning per öga och upp till
90 Hz uppdateringsfrekvens2.
Dessutom får du större rörlighet med
sex frihetsgrader utan
spårningsgränser och med
medföljande trådlösa
rörelsekontroller.

Oerhört bekvämt

Det här headsetet är en perfekt
kombination av komfort och
bekvämlighet, med en
dubbelvadderad och lätt justerbar
bygel samt en uppfällbar främre
skärm som gör det bekvämt att
använda den även under längre
perioder.3

HP Windows Mixed Reality-headset är inte lämpligt för barn under 13 år. Alla användare bör läsa användarhandboken för HP Windows Mixed Reality-headsetet för att minska risken för personskador, obehag,
egendomsskador och andra potentiella faror och för att ta del av viktig information kopplad till hälsa och säkerhet vid användning av headsetet. Windows Mixed Reality kräver Windows 10 Fall Creators Update.
Programvara eller andra tredjepartsprogram kan behövas för att kunna använda de beskrivna funktionerna. Se http://www.microsoft.com. 2 90 Hz uppdateringsfrekvens gäller när headsetet är parkopplat med en
Windows Mixed Reality Ultra-dator. Alla prestandauppgifter motsvarar de normalspecifikationer som uppges av HPs komponenttillverkare; faktiska prestanda kan vara högre eller lägre. 3 Användning under en längre tid
rekommenderas endast om den fällbara främre bildskärmen ofta är i uppfällt läge. Mer information finns i användarhandboken.
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Specifikationer
Bildskärmsbeskrivning
LCD-display med en upplösning på 1 440 x 1 440 pixlar per öga och 90 Hz
uppdateringsfrekvens

Design

Anslutning

_
_

_

Portar
1 USB 3.0
Videoanslutningar
1 HDMI

Produktens färg
Kolsvart

Ytterligare information

Artikelnummer
P/N: 2MJ36EA #ABB
UPC/EAN code: 192018001602
Vikt
0,83 kg; Förpackat: 1,95 kg
Yttermått
17,61 x 12,79 x 26,38 till 33,89 cm (från framsidan till baksidan)
Garanti
2 års hämtnings- och returservice vid material- och tillverkningsfel
Tillbehör som ingår
Rörelsekontroller; HMD-kablar för Vive-headset (HDMI, DC-utgång och USB 3.0)

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna
och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument. Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. För att du ska
kunna dra full nytta av funktionerna i Windows kan systemen behöva uppgraderas och/eller det kan krävas separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller en BIOS-uppdatering. Windows 10 uppdateras automatiskt och funktionen är alltid aktiverad. Avgifter
från internetleverantören kan tillkomma och ytterligare krav kan tillkomma längre fram för uppdateringar. Se http://www.microsoft.com. Microsoft, Windows och Windows-logotypen är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.Bluetooth är
ett varumärke som tillhör innehavaren och används av Hewlett-Packard Company under licens. Intel och Core är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och andra länder. ENERGY STAR är ett registrerat statligt märke i USA. Övriga varumärken tillhör
respektive ägare.
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