Fişă tehnică

OMEN by HP Mouse with
SteelSeries

Când PC-ul este utilizat mai
puţin ca un centru de lucru
şi mai mult ca staţie de
luptă, echipaţi-vă cu
accesorii de joc concepute
să anihileze concurenţa.
Dezvoltat pe baza ideilor
primite de la echipele
eSports de top, acest
mouse oferă performanţe
de înaltă calitate şi
demonstrează o atenţie
precisă asupra detaliilor,
făcând diferenţa între o
victorie zdrobitoare şi o
înfrângere cumplită.

Mişcare la nivel de pixel
●
Precizie extremă cu zero acceleraţie hardware, urmărire 1:1 reală şi cele mai
bune reglaje CPI la această clasă.
Proiectat să fie implacabil
●
Comutatoarele SteelSeries brevetate îşi menţin sensibilitatea tactilă pentru
peste 30 de milioane de clicuri.
Iluminare la îndemână
●
Iluminarea RGB inteligentă şi capabilitatea de 16,8 milioane de culori oferă
particularizări aproape nelimitate.
Design dedicat victoriei
●
Finisajul mat durabil şi zonele de prindere laterale sunt rezistente la
transpiraţie şi la frecare.

Fişă tehnică

OMEN by HP Mouse with SteelSeries

Compatibilitate

Compatibil cu laptopuri OMEN versiunea 1.1, PC-uri de birou OMEN versiunea 1.1 şi OMEN X.

Dimensiuni

Despachetat: 133 x 70 x 45 mm
Împachetat: 196 x 135 x 62,2 mm

Greutate

Despachetat: 0,13 kg
Împachetat: 0,28 kg

Garanţie

Garanţie comercială HP de 2 ani

Informaţii suplimentare

număr produs: X7Z96AA
Cod UPC/EAN: 190780087411

Ce se găseşte în cutie

Mouse OMEN cu SteelSeries; ghid de pornire rapidă; notificări despre produs; fişă de garanţie.
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