Folha de Dados

OMEN by HP Mouse Pad with
SteelSeries

Quando o seu PC se torna
mais num posto de batalha
do que numa ferramenta de
trabalho, apenas terá de
munir-se de acessórios
especialmente concebidos
para os jogos para aniquilar
a concorrência.
Desenvolvido com o
contributo das melhores
equipas eSports, o
desempenho de elevada
qualidade e a incrível
atenção aos detalhes deste
tapete de rato fazem toda a
diferença no momento de
uma vitória esmagadora e
de uma derrota dolorosa.

Aderência intensa
●
Com uma base de borracha anti-derrapante de elevada qualidade, o tapete de
rato fica ancorado à sua secretária.
Superfície criada com precisão
●
Tire partido da precisão em que os profissionais confiam, com uma superfície
resistente e suave.
Garantia de confiança
●
Usufrua tranquilamente do seu artigo com uma garantia limitada normal de
um ano da HP.

Folha de Dados

OMEN by HP Mouse Pad with SteelSeries

Compatibilidade

Compatível com Portáteis OMEN versão 1.1, PC Desktop OMEN versão 1.1 e OMEN X.

Dimensões

Fora da caixa: 400 x 450 x 4 mm
Embalado: 70 x 70 x 410 mm

Peso

Fora da caixa: 0,448 kg
Embalado: 0,56 kg

Garantia

Garantia comercial HP de 1 ano

Informação adicional

P/N: X7Z94AA
UPC/EAN code: 190780087398

Conteúdo da embalagem

Tapete de rato OMEN com SteelSeries; Guia de Introdução; Avisos do Produto; Cartão de Garantia
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