
• Platform van 55” (140cm) breed and 55” (140cm) lang.

• Aanpasbare hoogte van 35" (89cm) to 44" (112cm).

• De Omni is ontworpen voor personen met een lengte 
van 4’8” tot 6’5” (142cm - 195cm) en maximaal 285 lbs 
(130kg).

• Stroomvoorziening: 100-240V, 50/60Hz, 3 Watt

De Virtuix Omni is de eerste virtual reality loopband 
waarmee je in 360 graden kan lopen, rennen en 
bukken.

Virtuix Omni™

VR Rack

• Plaats je VR controllers, muis, 
toetsenbord, etc.

• Breedte: 30” (76cm)

• Diepte: 12” (30cm)

• Hoogte: Aanpasbare hoogte van 

29” (74cm) tot 49” (125cm)

VR Stands

• Twee in hoogte verstelbare 
standaarden om de HTC Vive 
basisstations te bevestigen.

• Stevige achthoekige basis.

• Aanpasbare hoogte van 43" 
(109cm) tot 80" (203cm).

VR Boom

• Beheer je kabels met de Virtuix 
kabelboom.

• Bevat kabel oprolmechanisme 
waardoor je altijd voldoende 
kabel hebt tijdens je VR beleving.

• Aanpasbare hoogte 108” 
(274cm).

Tracking Pods

• IMU tracking devices die op de 
schoen worden bevestigd.

• Eenvoudig te bevestigen en te 

verwijderen op alle Omni 

schoenen.

Omni Harnas

• Zorgt ervoor dat je soepel 360 
graden kunt bewegen.

• Beschikbaar in 3 maten:
Small: Taille 24”-29” (61cm-74cm)

Medium: Taille 30”-37” (75cm-94cm)

Large: Taille 38”-44” (95cm-112cm)

Omni Schoenen

• Zolen met minimale wrijving voor 
gebruik op de Omni.

• Met bevestigingsmechanisme 

voor de Tracking Pods.

• Beschikbare maten:

    US: 4-15 / EU: 37-48

Product Specificaties



Benodigde aanvullende producten

• Beheer je kabels met de Virtuix 
kabelboom.

• Bevat kabel oprolmechanisme 
waardoor je altijd voldoende 
kabel hebt tijdens je VR beleving.

• Aanpasbare hoogte 108” 
(274cm).

Product Lengte Breedte Hoogte Gewicht

Omni Platform

Omni Harnas

VR Rack

VR Boom

VR Stands

Omni Schoenen

Tracking Pods

Vervangende basis

124 cm / 49 in 105 kg / 232 lbs

9 kg / 20 lbs

14 kg / 31 lbs

21 kg / 46 lbs

78 cm / 31 in

18 cm / 7 in 18 cm / 7 in 8 cm / 3 in

119 cm / 47 in

80 cm / 31 in

110 cm / 43 in

105 cm / 41 in 105 cm / 41 in

109 cm / 43 in

40 cm / 16 in

76 cm / 30 in

48 cm / 19 in

44 cm / 17 in

48 cm / 19 in

46 cm / 18 in

15 cm / 6 in

15 cm / 6 in

9 cm / 4 in

16 cm / 6 in

0.3 kg / 0.5 lbs

14 kg / 31 lbs

12 kg / 26 lbs

1 kg / 2 lbs15 cm / 6 in22 cm / 9 in33 cm / 13 in

Afmetingen verzendklaar verpakkingen

Minimum specs Omniverse games:

• Processor: Intel Core i5-6600K @ 
3.5 GHz of beter

• Geheugen: 8 GB RAM of hoger

• Grafische kaart: NVIDIA Geforce 
1070 8GB of beter

VR Ready PC

• VR headset met 360-degree 

    tracking systeem

• Volledige tracking controllers

• Inclusief Deluxe Audio hoofdband 

met ingebouwde koptelefoon

HTC Vive Business Edition

• Toon aan het publiek hetgeen wat de 
speler tijdens het gamen ziet

• Trek nieuwe bezoekers aan 

• Aanbevolen scherm grootte: 42”+

• Aanbevolen speakers: 2.1 channel / 
30 watt speaker systeem of beter

TV & Speakers

• Vive VR bescherm maskers:  Houd je 
HTC Vive schoon met de hygiënische 
wegwerp maskers

• Lensbeschermers: Cameralens 
protectors die je op de lenzen plaatst 
om krassen te voorkomen

Consumables

+31 85 065 6144

Neem contact op voor jouw toekomstige Omni


