Karta produktu

OMEN by HP Mouse 600
Trzymaj przeciwników
w garści. Sukces jest na
wyciągnięcie ręki.
Zwycięstwo to efekt
wysiłków całego zespołu,
a dzięki odpowiednim
narzędziom możesz
skończyć z przeciętnością
i zostać najważniejszym
zawodnikiem w drużynie.
Mysz OMEN 600 powstała
przede wszystkim z myślą
o precyzji, dzięki czemu
możesz podejmować
kluczowe decyzje w ułamku
sekundy i nie martwić się
zbyt długo reagującym
sprzętem.

Precyzyjny ruch
●
Dostosuj precyzję myszy do swoich potrzeb dzięki pełnemu zakresowi czułości
800–12 000 DPI oraz nowemu czujnikowi optycznemu zaprojektowanemu
z myślą o e-sportowcach.
Ustawienia pozwalające zyskać cenne ułamki sekundy
●
Przyciski na myszy umożliwiają dostosowanie ustawień bez konieczności
przerwania rozgrywki lub otwarcia dodatkowego oprogramowania.
Znajdź idealny środek ciężkości
●
Uzyskaj przewagę dzięki wymienialnym ciężarkom, które umożliwiają
dostosowanie środka ciężkości.
Funkcje
●
Dzięki 24 zapadkom rolka przewijania zapewnia lepszą przyczepność i większą
precyzję niż tradycyjne myszy z 16 zapadkami.
●

Mechaniczne przełączniki zostały zoptymalizowane, aby zapewnić krótki czas
reakcji i wydłużoną żywotność (nawet do 50 milionów kliknięć).

●

Ergonomiczny profil dla praworęcznych oraz gumowe uchwyty boczne
zwiększające wygodę i precyzję ruchów sprawiają, że ta mysz jest idealnym
rozwiązaniem dla e-sportowców.

●

Ciesz się swobodą ruchów dzięki przewodowi USB z plecioną izolacją, która
zwiększa jego trwałość i ogranicza prawdopodobieństwo skręcenia.

●

Dostosuj mysz do swojego stylu, wybierając spośród 12 podświetlanych
kolorów i dwóch unikalnych efektów.
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Dane techniczne

6 programowalnych przycisków
Przewodowa (USB)

Wymiary

Z opakowania: 128 × 74 × 41 mm
Zapakowane: 112 × 62 × 178 mm

Waga

Z opakowania: 0,13 kg
Zapakowane: 0,25 kg

Gwarancja

Niezawodne użytkowanie: Spokój i pewność dzięki standardowej dwuletniej ograniczonej gwarancji HP.

Informacje dodatkowe

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

Zawartość opakowania

Mysz OMEN 600; 3 ciężarki; Skrócona instrukcja obsługi; Uwaga dotycząca produktu; Karta gwarancyjna

Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Microsoft Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. Wszystkie
pozostałe znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli. Rzeczywisty produkt może się różnić od przedstawionego na ilustracji.
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