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HP Reverb Virtual Reality headset -
Professional Edition

Stel uw verwachtingen van VR bij. Met de resolutie verdubbeld en twee keer het aantal pixels  brengt u uw content naar
een ander niveau met deze geweldige en superlichte headset.

VR zag er nog nooit zo geweldig uitVR zag er nog nooit zo geweldig uit
Prikkel uw zintuigen met onze nieuwe headset. Een verbluffende
resolutie van 2160 x 2160 per oog, een beeldveld van 114°, plus
geïntegreerde ruimtelijke audio en door een slimme assistent
ondersteunde dubbele microfoons benut u de volledige kracht van VR.

Lichter, kleiner en stijlvoller dan ooitLichter, kleiner en stijlvoller dan ooit
Deze superlichte HMD is meer gestroomlijnd en gemakkelijker te
dragen  en biedt langdurig comfort, waardoor u helemaal opgaat in
elke sessie en op een natuurlijke manier kunt kijken. Deze innovatie is
niet zwaar.

 Vergeleken met HP Windows Mixed Reality headset, Professional Edition.
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HP Reverb Virtual Reality headset - Professional Edition

AfmetingenAfmetingen 5,5 x 17,7 x 8,4 cm

GewichtGewicht 500 gr

GarantieGarantie 1 jaar garantie. Optionele Care Packs zijn beschikbaar om de standaardgarantie aan te vullen of uit te breiden. Kijk voor meer informatie op
http://www.hp.com/go/cpc

Inhoud van de doosInhoud van de doos HP VR Headset, 3,5 m headsetkabel voor desktop en mobiele pc’s, 0,6 m headsetkabel voor HP Z VR Backpack draagbare VR-pc (Z VR backpack-pc wordt afzonderlijk
verkocht), 2 bewegingscontrollers, 1 DisplayPort naar mini-DisplayPort™-adapter, installatiedocument.
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