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Artikelnr.30023616

incl. 21% BTW
Gratis verzending

Korte beschrijving

2 x 7,34 cm (2,89”) LCD Display (resolutie per display 1440 x 1440) , 2 Cameras voor
105° Gezichtsveld, t/m 90 Hz Refreshrate voor een zo realistisch mogelijke ervaring,
inclusief 2 Bluetooth 4.0 Motion Controllers, opklapbare visor, lichtgewicht bril van slechts
380 gram

Beschrijving
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Realistsche Virtual Reality was lange tijd voor veel mensen onbereikbaar. Maar dankzij
de Medion ERAZER X1000 MR glasses is het wachten voorbij!
Wanneer je kiest voor ERAZER ga je voor zorgeloos gamen en wil je meegaan met
de laatste trends op het gebied van gaming. Windows Mixed Reality is hier geen
uitzondering op. Daarom brengen wij je de ERAZER MR X1000. Twee 1440 x 1440
displays vervaardigd in een zeer comfortabele headset staan garant voor jouw ultieme
trip naar andere dimensies. Plug and Play!

Dankzij de ingebouwde sensoren aan de voorzijde van de bril kun je snel van start
met deze VR headset. Waar je vroeger externe sensoren nodig had om de positie
van je motion controllers te bepalen neemt deze bril alles voor je waar in zijn 105
graden gezichtsveld. Je hoeft alleen de USB en de HDMI kabel in je Laptop of PC*
te steken, kalibreren en je kunt beginnen aan jouw nieuwe carriere als kapitein van
een piratenschip...  of toch maar op ontdekking in die verloren tempel?, of.... dankzij
het Windows Mixed Reality Platform met nu al 20.000** mogelijke apps zijn de
mogelijkheden dadelijk onbegrensd.
Bluetooth Motion Controllers

Maak het tastbaar: Door te werken met de motion controllers die je erbij krijgt zet je een
stap in de toekomst.

Gebruik je duimen, het touchpad of de schietknop. Draai je handen en beweeg ze hoe
je wil, de bril registreert het allemaal en zorgt dat alles wordt vertaald naar de digitale
wereld om je heen.

Deze met bluetooth gekoppelde controllers geven je razendsnelle toegang tot je wapens
of een in-game menu. Dankzij haptische feedback en levensechte vibraties lijkt het
allemaal nog echter. Werkend op 2 AA-batterijen (per controller) kun je urenlang het
virtuele landschap om je heen naar jouw wil buigen.

 

 
Comfortabel voor iedereen

Dankzij de verstelbare hoofdband en de afwerking met zachte materialen heeft de
ERAZER X1000 een geweldige pasvorm en is hij geschikt voor jong en oud. En omdat hij
slechts 380 gram weegt kun je lange tijd probleemloos minecraften, op ontdekkingstocht
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in verre steden, op virtuele tour door een te koop staand huis of Netflixen:  Zoals gezegd
de mogelijkheden zijn dadelijk eindeloos!**. Ook is de ERAZER X1000 voorbereid om
met een microfoon te gebruiken dus kun je moeiteloos voice commands*** gebruiken of
overleggen met je mede-spelers.

 

 

 

* Systeem dient minimaal Bluetooth 4.0, een HDMI 2.0 en een USB 3.0 poort te hebben.
De systeemvereisten en compatibilteit kunnen per applicatie sterk verschillen, Doe hier
de Windows Mixed Reality PC Check om te zien of je systeem het aan kan.

** De hoeveelheid beschikbare apps veranderd nog van dag tot dag en toepassingen
zoals SteamVR zijn wellicht nog in ontwikkeling. Gegeven voorbeelden zijn niet
gebaseerd op een bepaalde app

***  Microsoft CORTANA stemherkenning is nog niet in het Nederlands beschikbaar,
dient in het Engels gebruikt te worden 

 

Kenmerken:
7,99 cm (2,89 inch) LCD-displays met een resolutie van 1440 x 1440 pixels per oog
Gezichtsveld tot 105 °
inclusief 2 camera's voor bewegingsdetectie
Refresh rate tot 90 Hz (60 ~ 90 Hz)
Makkelijk opklapbaar en verstelbare bril met zachte padding
Ingebouwde audio-uitgang / microfoonsteun via 3,5 mm jack
Kabellengte 4 Meter

MEDION® ERAZER® X1001 6DOF (6 degrees of freedom) controllers

Deze slimme controllers hebben ieder naast de Accelerometer en Gyroscoop de
volgende knoppen :
Duim controller stick
Touchpad (voor o.a., pannen & scrollen)
Schietknop
"Grijpen" knop  
 
Windows knop
Menu knop
Bluetooth Pairing knop

 
Systeemvereisten:

 
Mixed Reality Mixed Reality Ultra
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Besturingssysteem
Windows 10 Fall Creators Update Windows 10 Fall Creators Update Processor

Intel® Core™ i5 7200U

Intel® Core™ i5 4590 of hoger

AMD Ryzen 5 1400 3 of hoger 
Werkgeheugen (RAM) 8 GB DDR3 8 GB DDR3 of hoger Schijfruimte 10 GB 10 GB
Grafische kaart Intel® HD Graphics 620 on-board graphics

NVidia GTX 960 / 965M/1050 of beter 

AMD RX 460/560 of beter 
Video aansluiting HDMI 1.4 of DisplayPort 1.2 HDMI 2.0 of DisplayPort 1.2 USB
aansluiting USB 3.0 USB 3.0 Bluetooth-type Bluetooth 4.0 Bluetooth 4.0

 

Leveringsomvang:
Mixed Reality Bril MEDION® ERAZER X1000
Handleiding
Inclusive Motion Controllers (MEDION® ERAZER® X1001)

Kenmerken

Afmetingen: ca. 185,1 x 94,8 x 102,1 mm
Gewicht: 380 gram
Garantie: 24 maanden garantie

https://www.medion.com/nl/shop
https://www.medion.com/nl/shop/monitoren-medion-erazer-mr-x1000-vr-headset-controllers-30023616a1.html
https://www.medion.com/nl/shop/monitoren-medion-erazer-mr-x1000-vr-headset-controllers-30023616a1.html

