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HTC VIVE PRO EYE
38 995 Kč

Cena celkem:

(bez DPH: 32 227 Kč)
42 894 Kč

Běžná cena:

3 899 Kč

Ušetříte:
Kód zboží:
Part No.:
Záruka:

VRHTC10002
99HARJ002-00
12 měs. IČO / 24 měs. EU

Stav:

Nové zboží

Popis
HTC Vive Pro Eye
Brýle určené pro virtuální realitu, které se starají o co nejvěrnější zobrazení. Disponují dvěma samostatnými displeji,
každý o velikosti 3,5" s rozlišením 1440 x 1600 obrazových bodů na oko. Díky tomu je zaručena maximální možná
věrohodnost bez zubatých okrajů v obraze. Široké zorné pole 110° spolu s vysokou obnovovací frekvencí až 90 Hz přispívá
k maximálnímu zážitku. Brýle jsou navíc vybaveny Eye tracking technologií pro snímání pohybu očí, vaše oči se tak
promění v intuitivní ovládací a komunikační zařízení, což mimo jiné výrazně urychlí herní reakce. Zajisté také potěší
vestavěná sluchátka s 3D prostorovým zvukem a zabudovaným zesilovačem. K dispozici je také duální kamera se
dvěma mikrofony, které podporují režim Alert či Konverzace a umožní vám vnímat okolí, aniž by bylo potřeba sundávat
brýle. Samozřejmostí jsou nastavitelné popruhy.
Součástí balení jsou také dva pohybové ovladače druhé generace, které se připojují pomocí technologie Bluetooth a
externí snímače pohybu s 360° pokrytím herní plochy, které zaměřují vaši polohu díky laserovým paprskům.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Rozlišení displeje: 2 x 1440 x 1600 px
Velikost displeje: 2 x 3,5"
Zorné pole (FOV): 110°
Senzory: SteamVR Tracking 2.0, G-senzor, gyroskop, senzor přiblížení, IPD senzor, sledování očí (eye tracking)
Konektory: USB typ C, DisplayPort, Bluetooth
Obsah balení: brýle se snímáním pohybu očí, 2 x pohybový ovladač, 2 x externí snímače pohybu, Link box, kabeláž
(DisplayPort, USB 3.0, micro USB), napájecí adaptéry

Kompatibilita: PC
Systémové požadavky:
NVIDIA GeForce GTX 970 nebo AMD Radeon R9 290 a vyšší
Intel Core i5-4590 nebo AMD FX 8350 a vyšší
4GB RAM a více
Windows 7/ 8.1/ 10
Barva: černá - modrá

