Specifikace

OMEN by HP Mouse 600
Plná kontrola. Ve vaší
ruce.

Za vítězstvím stojí týmová
práce. Se správnými nástroji
se z průměrného člena
týmu můžete stát jeho
páteřním hráčem.
Konstrukce myši OMEN 600
vyniká přesným ovládáním
v přední části, abyste se
mohli soustředit na
blesková rozhodnutí a
nemarnit čas dlouhým
přemýšlením.

Přesný pohyb
●
Nastavte si potřebnou přesnost v rozsahu 800 až 12 000 dpi a s novým
optickým senzorem navrženým pro elektronické sportovní soutěžení.
Bleskurychlé nastavení
●
Pomocí tlačítek na myši nastavíte vše potřebné, aniž byste museli přerušit
hraní nebo otevírat další software.
Vyberte si ideální hmotnost
●
Využijte možnost přidání či odebrání závaží pro nastavení vyhovujícího těžiště.
Funkce
●
24 „zoubků“, na rozdíl od obvyklých 16, zajišťuje přesné ovládání
posunovacího kolečka a lepší trakci.
●

Optimalizované mechanické přepínače poskytují rychlou dobu odezvy a vydrží
tlak až 50 milionů kliknutí.

●

Ergonomický design pro praváky a pryžové úchyty pro lepší ovladatelnost a
komfort zvýší vaše šance na úspěch v elektronickém sportovním soutěžení.

●

Opletený kabel USB pro ničím nerušený pohyb, vysokou odolnost a ochranu
před zauzlováním.

●

Výběr z 12 podsvícených barev a dvojice jedinečných efektů pro vyladění podle
vašeho stylu.
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OMEN by HP Mouse 600

Technické specifikace

6 programovatelných tlačítek
Kabelový port USB

Rozměry

Bez obalu: 128 x 74 x 41 mm
Balení: 112 x 62 x 178 mm

Hmotnost

Bez obalu: 0,13 kg
Balení: 0,25 kg

Záruka

Spolehlivé pokrytí: Standardní dvouletá omezená záruka HP vám zajistí klidné používání.

Další informace

P/N: 1KF75AA #ABB
Kód UPC/EAN: 190781516620

Co je obsaženo v krabici
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Windows je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA anebo dalších zemích. Všechny ostatní ochranné
známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Skutečný vzhled produktu nemusí být stejný jako na obrázku.
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