גיליון נתונים

HP Windows Mixed Reality Headset
VR1000-100nn
מיחשוב מרתק ומרהיב נמצא כעת בהישג יד
צלול לתוך עולם של מציאות משולבת
וטשטש את הגבול שבין אמיתי לדיגיטלי.
אוזניות  HP Mixed Realityעם פקדים
שנועדו לספק איכות חזותית מתקדמת
ונוחות נפלאה מציבות את הקסם של
מיחשוב מרתק בהישג יד.
1

הגדרה חלקה

עם מעקב תנועה משולב ,כבל  2-in-1שמתאים את  HDMI 2.0ו ,USB 3.0-ותאימות הן למחשבי Windows Mixed Reality
והן למחשבי  ,Windows Mixed Reality Ultraאתה עובר ישירות מהמארז לחוויה מרתקת כוללת ללא הטרחה של התקנת
ציוד היקפי נוסף.
חוויה מרתקת ללא גבולות

התכונן לקבלת חוויה מרתקת הודות לרזולוציית  1,440 x 1,440לכל עין וקצב רענון של עד  90הרץ .2בנוסף ,שחרר את
התנועה שלך עם שש מעלות של חופש ,ללא גבולות מעקב ובקרי תנועה אלחוטית מצורפים.
נוחות נפלאה

אוזניות אלה ,בעלות נוחות מושלמת ,משתמשות ברצועת ראש בעלת ריפוד כפול ,רצועה מתכווננת בקלות וצג בעל ציר קדמי
כדי לספק חוויה נפלאה גם לאחר הרכבה ממושכת3.

 1אוזניות  HP Windows Mixed Realityאינן מיועדות לילדים מתחת לגיל  .13כל המשתמשים צריכים לקרוא את המדריך למשתמש של אוזניות  HP Windows Mixed Realityכדי להפחית את הסיכון לפציעה ,חוסר נוחות ,נזק לרכוש וסכנות אפשריות
אחרות וכדי לקבל מידע חשוב הקשור לבריאותך ולבטיחותך בעת השימוש באוזניות Windows Mixed Reality .מחייב את עדכון  .Windows 10 Fall Creatorהמאפיינים עשויים לחייב תוכנה או אפליקציות אחרות של צד שלישי כדי לספק את
הפונקציונליות המתוארת .בקר בכתובת  http://www.microsoft.com. 2קצב רענון של  90הרץ חל בעת התאמת האוזניות למחשב  .Windows Mixed Reality Ultraכל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים
של  ;HPהביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה 3 .הרכבה ממושכת מומלצת רק ביחד עם שימוש תכוף בצג התלוי על הציר הקדמי במיקום המורם .לקבלת מידע נוסף ,עיין במדריך למשתמש.
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תצוגה

תצוגת  LCDעם רזולוציה של  1,440 x 1,440פיקסלים לכל עין וקצב רענון של 90 Hz

אביזרים כלולים

בקרי תנועה; כבלי  HMDעבור אוזניות  DC-OUT ,HDMI) Viveו(USB 3.0-

מידע נוסף

P/N: 2MJ36EA #ABB
קוד UPC/EAN: 192018001602

ממדים

 26.38 x 12.79 x 17.61עד  33.89ס"מ )מהחלק הקדמי עד החלק האחורי(; ארוז 12.8 x 11.42 x 9.37 :ס"מ

וידיאו

יציאות

משקל

אחריות

יציאת HDMI

יציאת USB 3.0

 0.83ק"ג; ארוז 1.95 :ק"ג

אחריות מוגבלת למשך שנתיים על חלקים ,עבודה ושירות איסוף והחזרה;

*Recommended accessories and services

* לא כלול.

עכבר HP X9000 OMEN
J6N88AA

מערכת רמקולים  HP 2.1 S7000בשחור
K7S77AA

שניםHP Wireless Elite
מקלדת v2
איסוף והחזרה למשך שלוש
Keyboard
UC994E
QB467AA
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