
Resultados  
específicos do setor

Redefina a arte 
do que é possível 

A melhor solução XR profissional da Lenovo da 
categoria, que reúne os mundos físico e virtual para 
fornecer as experiências mais imersivas já construídas 
O novo padrão do setor para XR está aqui. Capacite sua equipe com uma solução de local de trabalho 

completa virtual e de realidade mista da Lenovo que vai refinar os processos de design e engenharia, 

encurtar prazos, melhorar a colaboração remota, reduzir sua pegada de carbono e liberar novas 

possibilidades. 

Visões ousadas. Que se tornam realidade. 

Há uma maneira melhor de avançar sua organização – uma maneira mais rápida, segura e econômica. 

As soluções Immersive Design and Engineering da Lenovo aproveitam os avanços mais recentes na 

tecnologia VR/XR para tornar isso possível. Com os headsets Varjo VR/XR com resolução de olho 

humano e o software VR/XR mais avançado disponível, a solução completa da Lenovo equipa os 

profissionais para aprender, treinar, colaborar e aperfeiçoar suas habilidades com detalhe e precisão 

deslumbrantes.

•  Experiências fotorrealistas de realidade mista com passagem de vídeo de 
baixa latência 

•  Melhor qualidade visual do setor: a mais alta resolução (mais de 70 pixels por 

grau), o mais amplo campo de visão (115°), a mais alta gama de cores existente

•  Conhecimento aprofundado equipado com LiDAR para oclusão em tempo 

real com pixels perfeitos e reconstrução do mundo 3D

•  Design ergonômico líder do setor para sessões estendidas de VR/XR 

•  Soluções de classe corporativa de ponta a ponta disponíveis

Immersive Design and Engineering



Mais potência, mais possibilidades

Quando a tecnologia faz mais, você pode fazer mais. As soluções Immersive Design and Engineering da 

Lenovo combinam avanços verdadeiramente incríveis na tecnologia VR/XR em escala que são fáceis de 

implantar com toda a sua equipe – assim, juntos, vocês podem alcançar seus resultados sem precedentes. 

Quer você deseje reduzir a carga cognitiva na educação médica ou capacitar uma equipe de designers 

industriais para colaborar em seu modelo mais recente, os melhores hardware e software VR/XR da 

categoria equipam você para um novo nível de sucesso.

Hardware
• Estações de trabalho Lenovo ThinkStation 

• Varjo VR3 HMD

• Varjo XR3 HMD

Serviços 
• LISS e Garantia

• Serviços como serviço
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Software

•  Sistema operacional MS Windows 10 PRO

•  Varjo Basse VR HMD Management Software 

•  Software 3D profissional, incluindo:

•  Educação: Unity, Unreal Engine, OpenXR 

•  Saúde: Imotions, Toltech 

•  Indústria automotiva: Autodesk Vred, ZeroLight 

•  Setor horizontal: OpenXR, Unity, Varjo SDK 

*O software acima é compatível, mas não está incluso


