Datasheet

OMEN by HP Mouse 600
De winnende hand. In
jouw hand.

De overwinning is een
gezamenlijke inspanning en
met de juiste tools word je
van een doorsnee teamlid
de spil van het team. De
OMEN Mouse 600 is met
uiterste precisie
vervaardigd, zodat je in
enkele seconden
beslissingen kunt nemen
zonder aan vertraging te
denken.

Precisiebewegingen
●
Stem de nauwkeurigheid af met keuze uit verschillende dpi-niveaus, van 800
tot 12.000 en een nieuwe optische sensor speciaal voor eSports.
Supersnelle instellingen
●
Met knoppen op de muis kun je de instellingen aanpassen zonder het spel te
onderbreken of extra software te openen.
Kies het ideale gewicht
●
Gebruik de verwijderbare gewichten om het zwaartepunt te verleggen.
Kenmerken
●
Precieze controle van het scrollwieltje met 24 groeven, dat beter houvast biedt
dan de standaard 16 groeven.
●

Mechanische schakelaars zijn geoptimaliseerd voor een snelle respons en
robuust genoeg voor 50 miljoen keer klikken.

●

Klaar voor eSports met een ergonomisch rechtshandig ontwerp en rubberen
grepen voor extra controle en comfort.

●

Ongehinderd bewegen met een gevlochten kabelmantel die ervoor zorgt dat
de USB-kabel langer meegaat en niet knikt.

●

Aanpasbaar aan jouw stijl met 12 verlichte kleuren naar keuze en twee unieke
effecten.
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Technische specificaties

6 programmeerbare knoppen
Vaste USB

Afmetingen

Zonder verpakking: 128 x 74 x 41 mm
In verpakking: 112 x 62 x 178 mm

Gewicht

Zonder verpakking: 130 gr
In verpakking: 250 gr

Garantie

Garantie voor een gerust gevoel: Twee jaar standaardgarantie van HP geeft zekerheid.

Extra informatie

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

Inhoud van de doos

OMEN Mouse 600; 3 gewichten; Beknopte handleiding; Productkennisgeving; Garantiekaart

Windows is een geregistreerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. en/of andere landen. Alle overige handelsmerken zijn het
eigendom van de betreffende eigenaren. Het werkelijke product kan afwijken van de foto.
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