Adatlap

OMEN by HP Mouse 600
Előny, ami a kezében
rejlik.

A győzelemhez igazi
csapatmunka kell, és a
megfelelő eszközök
segítségével átlagos
játékosból a csapat
gerincévé válhat. Az OMEN
600 egeret a kiemelkedő
pontosság szem előtt
tartásával tervezték, így a
villámgyors
döntéshozatalra
összpontosíthat, és nem
kell a késedelmes reakciók
miatt aggódnia.

Precíziós mozgás
●
Finomhangolhatja az egér pontosságát a 800 és 12 000 DPI közé eső szintek
széles választékával és az e-sportokhoz tervezett új optikai szenzorral.
Villámgyors beállítások
●
Az egéren található gombokkal a játékmenet megzavarása nélkül módosíthat
beállításokat, vagy nyithat meg további szoftvereket.
Kiválaszthatja az ideális súlybeállítást
●
Használja ki az eltávolítható súlyok előnyeit, amelyek lehetővé teszik a
súlypont testreszabását.
Jellemzők
●
Precízen irányíthatja a 24 fogas görgőt, amely a szokásos 16 fogasnál jobb
húzhatóságot biztosít.
●

Az optimalizált mechanikus kapcsolók gyors válaszidőt biztosítanak, és akár
50 millió kattintást is kibírnak.

●

Az ergonomikus, jobbkezes kialakítás, valamint a jobb irányítást és nagyobb
kényelmet biztosító gumifogantyúk tökéletessé teszik az e-sportokhoz.

●

A fonott bevonat akadálytalan mozgást biztosít, növeli az USB-kábel
tartósságát, és csökkenti a kábel megtörésének esélyét.

●

Saját stílusához igazíthatja az egeret a 12 választható világító színnel és
kétféle egyedi effektussal.
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Műszaki specifikáció

6 programozható gomb
Vezetékes USB

Méretek

Kicsomagolva: 128 x 74 x 41 mm
Csomagolva: 112 x 62 x 178 mm

Súly

Kicsomagolva: 0,13 kg
Csomagolva: 0,25 kg

Jótállás

Megbízható jótállás: A kétéves HP normál jótállás mellett nyugodtan alhat.

További információ

Termékszám: 1KF75AA #ABB
UPC/EAN-kód: 190781516620

A doboz tartalma

OMEN 600 egér; 3 súlykategória; Gyorskalauz; Termékkel kapcsolatos tájékoztatás; Jótállási jegy

A Windows a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az összes többi védjegy a megfelelő
birtokosok tulajdona. A termék eltérhet az ábrán láthatótól.
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