Спецификация

OMEN by HP Mouse 600
Предимството. Във
Вашата ръка.

Победата е отборно
усилие, а използването на
подходящите инструменти
може да Ви превърне от
средностатистически
съотборник в гръбнака на
отбора. Мишката OMEN
600 е проектирана с
акцент на прецизността, за
да можете да се
фокусирате върху
мигновени решения, без
да се замисляте за
отброяването на
извънредно време.

Прецизно движение
●
Настройте прецизно точността си с пълен диапазон от DPI нива от 800 до
12 000 и нов оптичен сензор, проектиран за електронни спортове.
Настройки за части от секундата
●
Бутони на мишката позволяват да регулирате настройките, без да
прекъсвате играта или да отваряте допълнителен софтуер.
Открийте идеалната за Вас тежест
●
Постигнете предимство с модулни тежести, които позволяват да
персонализирате центъра на гравитация.
Функции
●
Прецизен контрол на колелцето за превъртане с 24 позиции, което
предлага подобрена тракция в сравнение с типичните 16.
●

Механичните превключватели са оптимизирани, за да имате бързо време
на реакция, като издържат на натоварване до 50 милиона щраквания.

●

Готова за електронни спортове с ергономичен дизайн за дясна ръка и
гумени пластини за допълнителен контрол и комфорт.

●

Безпрепятствено движение с вплетено защитно покритие, което
подобрява издръжливостта на USB кабела и свежда до минимум
усукването.

●

Персонализирайте я според стила си с избор от 12 цвята на осветлението
и два уникални ефекта.
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Технически спецификации 6 програмируеми бутона
Кабелна USB
Размери

без опаковка: 128 x 74 x 41 мм
Опакован: 112 x 62 x 178 мм

Тегло

без опаковка: 0,13 кг
Опакован: 0,25 кг

Гаранция

Покритие, осигуряващо спокойствие: Бъдете спокойни със стандартната двугодишна ограничена гаранция
на HP.

Допълнителна
информация

№ на продукт: 1KF75AA #ABB
UPC/EAN код: 190781516620

Какво има в кутията

Мишка OMEN 600; 3 тежести; Ръководство за бързо стартиране; Бележка към продукта; Гаранционна
карта
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