Φύλλο δεδομένων

OMEN by HP Mouse 600
Το πλεονέκτημα στο χέρι
σας.

Η νίκη έρχεται μέσα από
την ομαδική προσπάθεια,
και τα σωστά εργαλεία
μπορούν να σας
μετατρέψουν από απλό
μέλος σε ραχοκοκαλιά της
δικής σας ομάδας. Το
ποντίκι OMEN 600 έχει
σχεδιαστεί με στόχο την
ακρίβεια. Έτσι, μπορείτε να
εστιάζετε στη λήψη
ταχύτατων αποφάσεων,
χωρίς να φοβάστε ότι θα
χάσετε πολύτιμο χρόνο.

Ακρίβεια κινήσεων
●
Προσαρμόστε την ακρίβεια με το πλήρες φάσμα επιπέδων DPI από
800-12.000 και τον νέο οπτικό αισθητήρα που έχει σχεδιαστεί ειδικά για
eSports.
Ταχύτατες ρυθμίσεις
●
Τα κουμπιά στο ποντίκι σάς επιτρέπουν να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις χωρίς
να σταματάτε το παιχνίδι ή να ανοίγετε άλλο λογισμικό.
Βρείτε το ιδανικό βάρος για εσάς
●
Αποκτήστε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με τα αφαιρούμενα βάρη που σας
επιτρέπουν να προσαρμόζετε το κέντρο βάρους.
Χαρακτηριστικά
●
Ελέγξτε με ακρίβεια τον τροχό κύλισης με τις 24 εγκοπές που προσφέρουν
βελτιωμένη κύλιση σε σχέση με το τυπικές 16 εγκοπές.
●

Οι βελτιστοποιημένοι μηχανικοί διακόπτες διασφαλίζουν γρήγορους χρόνους
απόκρισης, ενώ αντέχουν έως και 50 εκατομμύρια κλικ.

●

Εργονομική σχεδίαση για δεξιόχειρες και λαβές από καουτσούκ που
προσφέρουν τον έξτρα έλεγχο και την άνεση που απαιτούν τα eSports.

●

Απρόσκοπτη κίνηση με ένα προστατευτικό πλέγμα που βελτιώνει την αντοχή
του καλωδίου USB και ελαχιστοποιεί τους κόμπους.

●

Προσαρμόστε το στο δικό σας στυλ, επιλέγοντας από τα 12 φωτεινά
χρώματα και τα δύο μοναδικά εφέ.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

6 κουμπιά με δυνατότητα προγραμματισμού
Ενσύρματο USB

Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: 128 x 74 x 41 mm
Συσκευασμένο: 112 x 62 x 178 mm

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: 0,13 kg
Συσκευασμένο: 0,25 kg

Εγγύηση

Κάλυψη που προσφέρει σιγουριά: Μείνετε ήσυχοι με την τυπική περιορισμένη εγγύηση δύο ετών της ΗΡ.

Πρόσθετες πληροφορίες

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

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ποντίκι OMEN 600; 3 βάρη; Οδηγός γρήγορης εκκίνησης; Σημείωση για το προϊόν; Κάρτα εγγύησης

Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες/περιοχές. Όλα τα άλλα
εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει από την εικόνα.
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