Dataark

OMEN by HP Mouse 600
Du får overtaget. Med en
håndbevægelse.

Sejren er resultatet af en
holdindsats, og hvis du
bruger de rigtige værktøjer,
kan du blive den vigtigste
spiller i stedet for en
gennemsnitlig
holdkammerat. OMEN
Mouse 600 er fremstillet
med præcision for øje, så du
kan fokusere på de
lynhurtige beslutninger
uden at bekymre dig om
nedtællingen til overtid.

Præcisionsbevægelse
●
Du kan finindstille nøjagtigheden med et komplet udvalg af dpi-niveauer fra
800-12.000 og en ny optisk sensor, der er designet til eSports.
Lynhurtige indstillinger
●
Med knapperne på musen kan du justere indstillingerne uden at afbryde spillet
eller åbne ekstra software.
Find din idealvægt
●
De aftagelige vægte giver dig et forspring, fordi du kan tilpasse tyngdepunktet.
Funktioner
●
Du kan styre scrollehjulet nøjagtigt takket være de 24 låsepaler, der giver
bedre trækkraft end de normale 16.
●

De mekaniske kontakter er optimeret, så du får hurtige reaktioner, og de kan
holde til 50 millioner klik.

●

Klar til eSports med et ergonomisk design til højre hånd og gummigreb, der
giver endnu bedre styring og komfort.

●

Du får uhindret bevægelse med en spundet kappe, der forbedrer USB-kablets
holdbarhed og forhindrer snoninger.

●

Du kan tilpasse den efter din stil – der er 12 oplyste farver at vælge imellem og
to helt specielle effekter.
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Tekniske specifikationer

6 programmerbare knapper
USB med kabel

Mål

Udpakket: 128 x 74 x 41 mm
Pakket: 112 x 62 x 178 mm

Vægt

Udpakket: 0,13 kg
Pakket: 0,25 kg

Garanti

Dækning, som giver ro i sindet: Med en begrænset HP-standardgaranti på 2 år kan du have ro i sindet.

Yderligere oplysninger

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

Kassens indhold

OMEN Mouse 600; 3 vægtlodder; Startvejledning; Produktmeddelelse; Garantikort
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