Datablad

HP Reverb G2 VR-headset
Ett VR-headset utan kompromisser. Realistiska visuella intryck. Immersiva ljudlandskap. Fantastisk spårning och
prestanda. Vårt banbrytande headset är utvecklat i samarbete med Valve och Microsoft och ger en mer immersiv
upplevelse. 1 Ergonomiskt designad för komfort. Optimerad för kompatibilitet. Vi introducerar den nya standarden i VR.

Enastående kombination av
visuella intryck och ljud
Vår HMD är utrustad med
branschledande linser och
högtalare från Valve och ger en
högkvalitativ upplösning och
helt immersivt rumsligt ljud.
Med LCD-paneler på 2160 x
2160 per öga utan Muraeffekten kan du se mer detaljer
än någonsin tidigare.

Ett anpassningsbart headset
Få maximal komfort för längre
användning. Med ett flexibelt
material, ökad kuddstorlek och
linser som kan justeras för olika
pupillavstånd2 upplever varje
användare en anpassad
passform oavsett
ansiktsstorlek och -form.

Fler kameror. Bättre
spårning.

Kompatibel med hela
branschen

Med fyra kameror inbyggda i
headsetet och utan krav på
externa sensorer kan man nu
spåra mer rörelse1 oavsett hur
extrem den är. Och med en
mindre och mer ergonomisk
design är våra styrenheter mer
naturliga och bekväma att hålla
i.

Letar ni efter tillgång till allt VRinnehåll? Med kompatibilitet
mellan både SteamVR och
Windows Mixed Reality3 är
sömlös tillgång till allt inom VR
nu inom räckhåll. Allt med en
snabb och smärtfri installation.

1 Jämförd med HP Reverb G1 HMD.
2 Justering av pupillavståndet (IPD) ingår. Ögonlindring är inte en funktion hos denna produkt
3 4. Windows Mixed Reality kräver maj 2019-uppdateringen av Windows 10 installerad på arbetsstationen eller datorn. Programvara eller andra tredjepartsprogram kan behövas för att de beskrivna funktionerna ska

kunna användas. För att minimera risken för obehag vid användning av en VR-applikation bör det säkerställas att datorsystemet är utrustat med lämplig grafik och en CPU för den VR-applikation som används. För
rekommenderade VR-förberedda konfigurationer för HPs arbetsstationer se http://www8.hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/4AA6-9646ENW.pdf
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HP Reverb G2 VR-headset

Produktmått

7,5 x 18,6 x 8,4 cm

Vikt

0,55 kg
1.21 lb

Garanti

1 års begränsad garanti, inklusive 1 års garanti för reservdelar och 1 års garanti för arbete. Villkoren kan variera mellan olika länder. Vissa
restriktioner och undantag gäller.

Medföljer

HP VR-headset, 6 m headset-kabel för stationära och bärbara datorer, 2 rörelsekontroller, 1 DisplayPort till Mini-DisplayPort™-adapter, 1
nätadapter. Installationsdokument.
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