Спецификация

HP Windows Mixed Reality Headset
VR1000-100nn

Сега изумителния поглъщащ компютърен свят е на една ръка
разстояние

Гмурнете се в смесената реалност и вижте как се размива границата между реалния и дигиталния свят. HP Mixed
Reality Headset с контролери, проектиран да осигурява най-високо визуално качество и върховно удобство,
позволява да се доближим на една ръка разстояние до магията на поглъщащия компютърен свят.
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Безпроблемна настройка

С интегрирано проследяване на
движението, кабел „2 в 1“ за HDMI
2.0 и USB 3.0 и съвместимост с
Windows Mixed Reality и компютри
Windows Mixed Reality Ultra,
преминавате от нестандартно
изживяване към пълно потапяне,
без неудобството от настройване
на допълнителни периферни
устройства.

Потапяне без граници

Пригответе се наистина да се
потопите в преживяването
благодарение на резолюцията от
1440 x 1440 за всяко око и
скоростта на обновяване до 90 Hz2.
Освен това освобождава
движенията Ви с шест степени на
свобода, без граници на
проследяване и включва безжични
контролери на движението.

Невероятно удобство

Представлявайки перфектна
комбинация от комфорт и удобство,
този комплект използва лента за
глава с двойна подложка, лесен за
регулиране ремък и окачен отпред
дисплей за превъзходно
преживяване дори след
продължително носене.3

HP Windows Mixed Reality Headset не е подходящ за деца под 13 години. Всички потребители трябва да прочетат ръководството за потребителя за HP Windows Mixed Reality Headset, за да намалят риска от
нараняване, дискомфорт, повреда на имущество и други потенциални опасности, както и да научат важна информация, свързана с Вашето здраве и безопасност, когато използвате комплекта. Windows Mixed
Reality изисква актуализация на Fall Creator за Windows 10. Функциите могат да изискват софтуер или други приложения на трети страни, за да се постигне описаната функционалност. Вижте
http://www.microsoft.com. 2 Когато комплектът се включи към компютър Windows Mixed Reality Ultra, се извършва обновяване на 90 Hz. Всички спецификации на производителността представляват
стандартните спецификации, предоставени от производителите на компонентите на HP; реалната производителност може да бъде по-висока или по-ниска. 3 Препоръчва се, ако се налага продължително
носене, окаченият дисплей отпред да се вдига нагоре на чести интервали. За допълнителна информация вижте ръководството за потребителя.
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Спецификации
Описание на дисплея
LCD дисплей с разделителна способност 1440 x 1440 пиксела на око и ниво на
опресняване 90 Hz

Разработване

Свързване

_
_

_

Портове
1 USB 3.0
Видео съединители
1 HDMI

Цвят на продукта
Jet Black

Допълнителна информация

Номер на част
№ на продукт: 2MJ36EA #ABB
UPC/EAN код: 192018001602
Тегло
0,83 кг; Опакован: 1,95 кг
Размери
17,61 x 12,79 x 26,38 до 33,89 см (отпред назад)
Гаранция
2-годишна ограничена гаранция за части, труд и ремонт в сервизен център
Включени аксесоари
Контролери за движение; HMD кабели за слушалки Vive (HDMI, DC-OUT и USB 3.0)
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Windows и логото на Windows са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ. Bluetooth е търговска марка на своя собственик и се използва от Hewlett-Packard Company по лиценз. Intel и Core са търговски марки на Intel Corporation в
САЩ и други страни. ENERGY STAR е регистрирана марка, собственост на американското правителство. Всички други търговски марки са собственост на съответните им притежатели.
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