
Totea miten Fujitsu tukee liiketoimintaasi virtuaalitodellisuudella: 
www.fujitsu.com/fts/products/computing/pc/vr

FUJITSU CELSIUS -työasemat

Luo.
Innovoi.
Ole (VR-)
valmis.

Maailma suuntaa 
virtuaalitodellisuuteen:
Onko yrityksesi (VR-) valmis?

VR on hinnaltaan 
edullinen

Miksi VR on 
sinulle hyvä 

asia juuri nyt:

Arkkitehtuuri ja tekniikan ala
tee virtuaalinen prototyyppi

Julkinen sektori
visualisoi kaupunkisuunnittelua

Opetustyö
tee virtuaalisia retkiä

Maanpuolustus
simuloi sotilaallisia skenaarioita

Jälleenmyyjät
luo virtuaalisia näyttelytiloja

Mallinna vuorovaikutusta kuten 
fyysisessä maailmassa
■ avaa auton ovia
■ käännä vipuja
■ kerää tuotteita
■ ole samassa virtuaalisessa ympäristössä 

yhdessä muiden kanssa – olematta 
fyysisesti samassa paikassa

Terveydenhoito
testaa vaativien leikkausten 

suorittamista

VR-valmiit sertifioidut työasemat

CELSIUS H780

Varmat 15,6 ja 17,3 tuuman 
mobiilityöasemat

Maailman pienin VR-valmis 
kiinteä työasema

Kaikissa tuotteissa on NVIDIA® Quadro® Professional VR-valmiit näytönohjaimet

Kaapeliton muotoilu ja 
hiljainen kuin kuiskaus

Jopa 56 ydintä /
112 säiettä

Minne tahansa mukana kulkeva immersiivinen VR: 
tapahtumiin, näyttelytiloihin

Entry-tason CAD, CAE, 
AEC ja koulutus

Huipputason CAE, 
CAD ja M&E

Vaativat 
monimutkaiset 

työnkulut

CELSIUS H980 CELSIUS W580 CELSIUS M770 CELSIUS R970

VR pystyy muutta-
maan toimintatapoja

Lähde: USA:ssa toimiva Zion Market Research

VR on enemmän kuin pelkkää katselua:

VR on osa 3D-todellisuuden maailmaa:

VR vaatii paljon tietokonealalta:

VR: työaseman päävaikutin

Pk-yrityksetkin voivat 
hyödyntää sitä

FUJITSU CELSIUS VR-valmiit työasemat
Ne nauttivat kovista laskennallisista haasteista:
→ ylivoimaisen paras laatu ja nopeus
→ 24/7 -luotettavuus
→ ISV-sertifiointi (erittäin tärkeä CADissa)
→ sujuva työnkulku ja automaatio

BRILLIANT-upeita visuaalisia kuvia
→ erinomainen interaktiivisuus / seuranta
→ stereona reaaliaikainen renderointi
→ täysin immersiivinen
→ erittäin suuri kuvataajuus
→ erittäin suuri erottelukyky
→ erittäin lyhytviiveinen

Vakio-PC:llä et saa luotua VR-varantoa. Jos käytössäsi ei ole riittävästi 
laskentatehoa, työ etenee takellellen, ja pahimmassa tapauksessa on 
aloitettava alusta. Tarvitaan hyvin suorituskykyinen tietojenkäsittelylaite, 
jotta voidaan työskennellä tehokkaasti ja saada laadukkaita tuloksia.

Aito ympäristö
todellisuus

Lisätty todellisuus (AR)
reaalimaailmaan yhdistetään

digitaalista tietoa

Lisätty virtuaalisuus (AV)
reaalimaailman objekteja 

sulautetaan virtuaalimaailmoihin

Virtuaalitodellisuus (VR)
tietokoneavusteinen maailma

simuloi reaalimaailmaa

Suunnattoman valtavat ja monimutkaiset tietosarjat

Mahtava erottelukyky

Erittäin laaja kaistanleveys

Laaja väriasteikko
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Huima kasvu ennakoitavissa!27 miljardia USD*

Vuoteen 2025 mennessä: arviolta 113 miljardia USD?
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