Datasheet

HP Reverb G2 Omnicept Edition
Zintuiglijke gegevens. Sensationele VR. Een nieuwe VR-headset voor een nieuwe manier van leven en werken. We
hebben ons innovatief HP Reverb G2-ontwerp gecombineerd met een geavanceerd sensorsysteem, zodat u op
wetenschappelijke wijze in realtime gegevens kunt verzamelen en de training, het welzijn, de creatie en de
samenwerking kunt verbeteren. Deze HMD tilt VR naar een hoger niveau.

Geavanceerde sensoren
leggen de gemoedstoestand
vast
Geïntegreerde sensoren
monitoren spierbewegingen, de
blik, de grootte van de pupillen,
de polsslag en
spierbewegingen en brengen
data probleemloos over naar
het HP Omnicept-platform.1
Door de reacties van de
gebruikers in realtime vast te
leggen, kunt u inzichten
genereren en de ervaring van
elke gebruiker aanpassen.

Revolutionair beeld en
geluid. Ultiem comfort.

Meer camera's. Betere
tracering.2

Data veilig bewaard.
Beschermde privacy.

Met toonaangevende lenzen en
speakers die ontworpen zijn
door Valve, een resolutie van
hoge kwaliteit – 2160x2160
per oog – en foveated
rendering levert deze HMD VR
die realistischer is dan ooit
tevoren. En geniet van een
groot draagcomfort met de
afstelbare IPD en
hoofddraagband.

De headset beschikt over vier
ingebouwde camera's en heeft
geen externe sensoren nodig,
waardoor u nu bijna alle
bewegingen kunt volgen, zelfs
de meest extreme. En dankzij
een kleiner en ergonomischer
ontwerp zijn de controllers
gemakkelijker te vinden en te
bedienen.

HMD-firmware stelt op elk
ogenblik tijdens het vastleggen
de sensorgegevens veilig en er
worden geen gegevens
bewaard in de headset. Door
HP Omnicept aangedreven
applicaties helpen ervoor te
zorgen dat het verzamelen en
doorsturen van gegevens
conform is aan de AVG, en ze
helpen de gebruikersgegevens
vertrouwelijk te houden.1

1 Compatibiliteit met VR-applicatie vereist. U kunt HP Omnicept 30 dagen uitproberen. Download de proefversie op de HP Developer Portal (https://developers.hp.com/). Na de proefperiode is de functionaliteit beperkt tot

sensorgegevens. Om de volledige functionaliteit te behouden, vereist het doorverkoopmodel de Royalty License; Een "Developer and Runtime"-licentie per werkplek is vereist voor bedrijven en overheden.
2 Vergeleken met HP Reverb G1 HMD.
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Afmetingen

11 x 25,3 x 29 cm

Gewicht

727 g

Garantie

1 jaar garantie, inclusief 1 jaar garantie op onderdelen en 1 jaar op arbeidskosten. De algemene voorwaarden verschillen per land. Bepaalde
beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.

Inhoud van de doos

HP VR headset, headsetkabel van 6 m voor desktop- en mobiele pc's, 2 bewegingscontrollers, 1 DisplayPort naar mini-DisplayPort™-adapter,
1 netvoedingsadapter. Installatiedocument.
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