Dataark

OMEN by HP Mouse 600
Overtak. I hånden din.

Seier er en gruppeinnsats,
og med de riktige
verktøyene kan du gå fra
gjennomsnittlig lagkamerat
til gruppens ryggrad.
OMEN-mus er konstruert
med presisjon i høysetet,
slik at du kan fokusere på
umiddelbare beslutninger
uten å tenke to ganger på
den overtidsnedtellingen.

Presisjonsbevegelser
●
Finjuster nøyaktigheten med et fullt utvalg av PPT-nivåer fra 800–12 000 og
en ny optisk sensor som er laget for e-sport.
Umiddelbare innstillinger
●
Knapper på musen lar deg justere innstillinger uten å avbryte spillet eller åpne
tilleggsprogramvare.
Finn den ideelle vekten
●
Få fordelen med avtakbare vekter som gjør det mulig å tilpasse
tyngdepunktet.
Funksjoner
●
Kontrollerer rullehjulet nøyaktig med 24 sperringer, gir bedre grep over typisk
16.
●

Mekaniske brytere er optimerte slik at du får rask responstid og tåler presset
med opptil 50 millioner klikk.

●

E-sportklar med en ergonomisk høyrehåndsdesign og gummibelagte grep for
ekstra kontroll og komfort.

●

Uhindret bevegelse med en flettet kledning som forbedrer USB-ledningens
holdbarhet og minimerer floker.

●

Du kan tilpasse den til din stil med 12 opplyste farger å velge blant og to unike
effekter.

Dataark

OMEN by HP Mouse 600

Tekniske data

6 programmerbare knapper
Kablet USB

Mål

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

Vekt

Pakket ut: 0,13 kg
Pakket: 0,25 kg

Garanti

Dekning som gir trygghet: Sov godt om natten med to års begrenset standardgaranti fra HP.

Tilleggsinformasjon

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

Innhold i esken

OMEN-mus 600; 3 vekter; Hurtigstartveiledning; Produktmerknad; Garantikort

Windows er enten et registrert varemerke eller varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.
Faktisk produkt kan variere fra bildet som vises.
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