Φύλλο δεδομένων

HP Windows Mixed Reality Headset
VR1000-100nn

Η εντυπωσιακή, καθηλωτική εμπειρία είναι τώρα προσιτή σε
όλους

Βυθιστείτε στον κόσμο της μεικτής πραγματικότητας και δείτε πώς το όριο μεταξύ του πραγματικού και του
ψηφιακού γίνεται δυσδιάκριτο. Σχεδιασμένο να παρέχει κορυφαία ποιότητα εικόνας και εξαιρετική άνεση, το HP
Mixed Reality Headset με χειριστήρια καθιστά τη μαγεία της καθηλωτικής εμπειρίας προσιτή σε όλους.
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Απρόσκοπτη χρήση

Με την ενσωματωμένη
παρακολούθηση κίνησης, ένα
καλώδιο 2 σε 1 που συνδυάζει HDMI
2.0 και USB 3.0 και τη συμβατότητα
με υπολογιστές τόσο Windows Mixed
Reality όσο και Windows Mixed
Reality Ultra, μπορείτε να
απολαμβάνετε μια απόλυτα
συναρπαστική εμπειρία από την
πρώτη, χωρίς την ταλαιπωρία της
εγκατάστασης πρόσθετων
περιφερειακών.

Απόλυτα καθηλωτική εμπειρία

Ετοιμαστείτε για μια πραγματικά
καθηλωτική εμπειρία, χάρη στην
ανάλυση 1.440 x 1.440 ανά μάτι και
τον ρυθμό ανανέωσης έως 90 Hz2.
Επιπλέον, απολαύστε ελευθερία
κινήσεων με έξι βαθμούς ελευθερίας,
χωρίς όρια εντοπισμού κινήσεων και
τα παρεχόμενα ασύρματα
χειριστήρια κίνησης.

Απίστευτη άνεση

Αυτή η συσκευή αποτελεί τον
ιδανικό συνδυασμός άνεση και
πρακτικότητας, καθώς διαθέτει
στήριγμα κεφαλής με διπλή
επένδυση, εύκολα ρυθμιζόμενο
λουρί και οθόνη αρθρωτή στο
μπροστινό μέρος για μια μοναδική
εμπειρία, ακόμα και μετά από
παρατεταμένη χρήση.3

Η συσκευή μεικτής πραγματικότητας HP Windows Mixed Reality Headset δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 13 ετών. Όλοι οι χρήστες θα πρέπει να διαβάσουν τον Οδηγό χρήσης του HP Windows Mixed Reality
Headset για να μειώσουν τον κίνδυνο τραυματισμού, ενοχλήσεων, φθοράς σε περιουσιακά στοιχεία και άλλους πιθανούς κινδύνους, καθώς και για να λάβουν σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την υγεία και την
ασφάλειά τους, όταν χρησιμοποιούν τη συσκευή. Το Windows Mixed Reality απαιτεί την ενημέρωση Windows 10 Fall Creator’s Update (Windows 10 Φθινοπωρινή Ενημέρωση Δημιουργικότητας). Για την παροχή της
λειτουργίας που περιγράφεται, ενδέχεται να απαιτούνται λογισμικό ή εφαρμογές τρίτων. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com. 2 Ο ρυθμός ανανέωσης 90 Hz ισχύει όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη
με έναν υπολογιστή Windows Mixed Reality Ultra. Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί
να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη. 3 Συνιστάται να φοράτε τη συσκευή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, μόνο όταν η οθόνη που είναι αρθρωτή στο μπροστινό μέρος χρησιμοποιείται συχνά στην επάνω θέση. Δείτε
τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.
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Προδιαγραφές
Περιγραφή οθόνης
Οθόνη LCD με ανάλυση 1.440 x 1.440 pixel ανά μάτι και ρυθμό ανανέωσης 90 Hz
_

Συνδεσιμότητα
Θύρες
1 USB 3.0
Υποδοχές βίντεο
1 HDMI

Σχεδίαση

Χρώμα προϊόντος
Απόλυτο μαύρο
_
_

Πρόσθετες πληροφορίες

Αριθμός προϊόντος
P/N: 2MJ36EA #ABB
UPC/EAN code: 192018001602
Βάρος
0,83 kg; Συσκευασμένο: 1,95 kg
Διαστάσεις
17,61 x 12,79 x 26,38 έως 33,89 cm (από μπροστά έως πίσω)
Εγγύηση
Περιορισμένη εγγύηση 2 ετών με κάλυψη για ανταλλακτικά, εργασία και υπηρεσία
παραλαβής και επιστροφής
Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται
Ελεγκτές κίνησης; Καλώδια HMD για συσκευή VR Vive (HDMI, έξοδος DC και USB 3.0)
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10 ενημερώνονται αυτόματα και η σχετική λειτουργία είναι μόνιμα ενεργοποιημένη. Για τις ενημερώσεις ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις από τον παροχέα υπηρεσιών Internet, καθώς και πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση
http://www.microsoft.com. Οι ονομασίες Microsoft και Windows και το λογότυπο των Windows είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από την
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