پکیج حزفِ ای راُ اًذاسی غزفِ ٍاقعیت هجاسی (پکیج (HTC Vive

تزای راُ اًذاسی یک کلَج یا ایستگاُ ٍاقعیت هجاسی حزفِ ای تِ هَارد سیز احتیاج داریذ:
-1یک عذد ّذست ٍاقعیت هجاسی ّ HTC Viveوزاُ دستِ ّای تیسین ٍ سٌسَرّای
حزکتی(4,190,000تَهاى)
-2سیستن کاهپیَتزی تا سخت افشار قَی(تیي  3.5تا 6هلیَى تَهاى)
 -3کاهلتزیي پکیج تاسی ٍ فیلن ٍ ًزم افشار ّای هٌاسة تزای درآهذساییشاهل  20عذد "DVDشاهل
 110عذد اس تْتزیي گین ّا ٍ فیلن ّا"( ّذیِ ها تِ شوا تزای راُ اًذاسی غزفِ)
-4گین ّا ٍ فیلن ّای تیشتز(ّ490شار تَهاى)
-5آهَسش کاهل راُ اًذاسی ٍ پشتیثاًی(رایگاى)

قیوت کل پکیج حزفِ ای:تیي  8,180,000تا 10,680,000تَهاى
هشاٍرُ ٍ ّواٌّگی در خصَص خزیذ 09362909609:عاّزخاًی
021-88924523

اعالعات تیشتز
HTC Vive ّذست ٍاقعیت هجاسی

جْاى
) ( حزفِ ای تزیي ٍ تا کیفیت تزیي ّذست ٍاقعیت هجاسی در

:سٌسَرّا ٍ پکیج گین ّا ٍ فیلن ّا، ّوزاُ تا کٌتزلزّاHTC Vive قیوت ّذست ٍاقعیت هجاسی
 تَهاى5,200,000
) هاُ گاراًتی6 تَهاى (دارای

4,190,000 :تخفیف تِ هذت هحذٍد

:HTC Vive هشخصات سیستن کاهپیَتزی هٌاسة تزای
ًیاس
:  حذاقل هشخصات سخت افشاری هَرد-1
Graphics processor: Nvidia GeForce GTX970, or AMD Radeon R9 290 equivalent or greater
CPU: Intel i5-4590 or AMD FX 8350 equivalent or greater
RAM: At least 4GB
Video output: HDMI 1.4 or DisplayPort 1.2 or newer
USB port: One USB 2.0 or greater
Operating system: Windows 7 SP1 or newer








: هشخصات سخت افشاری ایذُ آل-2
Graphics processor: Nvidia GeForce GTX1080, or AMD Radeon R9 390x
CPU: Intel i7
RAM: 16GB
Video output: HDMI 1.4 or DisplayPort 1.2 or newer
USB port: One USB 3.1
Operating system: Windows 10








تزرسی درآهذ سایی ٍ شزایظ کار تا ّذست ٍاقعیت هجاسی HTC Vive
تاتَجِ تِ ًاهحذٍد تَدى سهاى تاسی ّای ایي ّذست تٌاتزایي دست شوا در تاییي سهاى استفادُ اس آى تزای
هشتزی ّا تاس است.
هعوَال سهاى تاییي شذُ در غزفِ ّا تزای تاسی تا ایي ّذست 10الی 15دقیقِ ٍ تْای استفادُ آى اس
15,000تَهاى تِ تاال تزای ّز راًذ هیثاشذ.
ّوچٌیي تزای استفادُ ٍ راحتی کارتز،حذاقل 5هتز هزتع فضا السم هیثاشذ.
تزای اًجام تاسی تا ایي ّذست احتیاجی تِ استٌذ فٌزی هتحزک ًیست تِ دلیل ایٌکِ کارتز تایذ فضای کافی ٍ
آساد جْت حزکت ٍ اًجام تاسی داشتِ تاشذ.

تصاٍیز هحیظ تزخی اس تاسی ّای ّوزاُ تا ّذست :HTC Vive

ٍ دُ ّا تاسی جذاب ٍ هْیج دیگز
خزی  09362909609:عاّزخاًی
هشاٍرُ ٍ ّواٌّگی در خصَص د
021-88924523
هزکش فزٍش:تْزاى-خ ٍلیعصز-تاالتز اس عالقاًی-هزکشکاهپیَتز ایزاى-ط اٍل-ج(110تکٌَیي)

