
Folha de Dados

Óculos de Realidade Virtual HP Reverb G2

Os óculos perfeitos para RV. Imagens realistas. Som imersivo. Deteção de movimentos e desempenho supremos.
Desenvolvidos em colaboração com a Valve e a Microsoft, os nossos óculos de alta tecnologia proporcionam uma
experiência mais imersiva.  E apresentam um design ergonómico para o máximo conforto. Compatibilidade otimizada. A
HP apresenta-lhe o novo padrão de referência em RV.

Combinação extraordinária
de qualidade imagem e som
Equipados com as melhores
lentes da indústria e com
altifalantes da Valve, os nossos
óculos de RV oferecem uma
resolução de alta qualidade e
áudio espacial totalmente
imersivo. Com painéis LCD 2160
x 2160 "mura-free" por olho,
agora pode ver com mais
pormenor do que nunca.

Óculos de RV que se ajustam
a si
Desfrute do máximo conforto
por mais tempo. Com material
flexível, maior tamanho do
acolchoado e lentes que podem
ser ajustadas para distâncias
oculares diferentes , cada
utilizador pode ajustar os óculos
à sua maneira,
independentemente do
tamanho e do formato do seu
rosto.

Mais câmaras. Melhor
deteção de movimentos.
Com quatro câmaras
incorporadas nos óculos e sem
recurso a sensores externos,
agora é possível detetar mais
movimentos , por mais
extremos que sejam. E, com um
design mais compacto e mais
ergonómico, os comandos são
mais naturais e cómodos de
segurar.

Compatibilidade excecional
Procura acesso a todo e
qualquer conteúdo de RV? Com
compatibilidade tanto com
SteamVR, como com Windows
Mixed Reality , o acesso
contínuo a toda a RV está agora
ao seu alcance. Tudo com
configuração simples e rápida.

 Em comparação com os Óculos de Realidade Virtual HP Reverb G1.
 Inclui o ajuste da distância interpupilar. O alívio ocular não é uma funcionalidade deste produto.
 Para utilizar os Óculos HP Windows Mixed Reality, é necessário instalar a Atualização de maio de 2019 do Windows 10 na estação de trabalho (workstation) ou no PC. As funcionalidades poderão necessitar de software ou

outras aplicações de terceiros para oferecer a funcionalidade descrita. Para minimizar a possibilidade de desconforto enquanto utiliza uma aplicação de RV (Realidade Virtual), certifique-se de que o sistema do PC está
equipado com placa gráfica e CPU adequadas para a aplicação de RV. Para saber as configurações recomendadas de RV relativas a estações de trabalho da HP, consulte http://www8.hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/4AA6-
9646ENW.pdf.
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Óculos de Realidade Virtual HP Reverb G2

Dimensões do produto 7,5 x 18,6 x 8,4 cm

Peso 0,55 kg
1.21 lb

Garantia Garantia limitada de 1 ano, incluindo 1 ano de peças e 1 ano de mão de obra. Os termos e condições variam consoante o país. São aplicadas
determinadas restrições e limitações.

Conteúdo da embalagem Óculos de RV HP, cabo dos óculos (6 m) para PC desktop e portátil, 2 comandos de movimento, 1 adaptador DisplayPort™/mini-DisplayPort™, 1
adaptador de alimentação. Documento de configuração.
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