Folha de Dados

OMEN by HP Mouse 600
O verdadeiro poder. Na
palma da sua mão.

A vitória é um trabalho de
equipa, e ter as ferramentas
certas pode fazer de si o
elemento principal da sua
equipa. O Rato OMEN 600
foi concebido com a mais
avançada tecnologia de
precisão, para que possa
agir num ápice.

Movimentos precisos
●
Afine a precisão do rato, graças a várias opções de sensibilidade (800 a 12 000
PPP) e a um novo sensor ótico concebido para eSports.
Definições rápidas
●
Os botões no rato permitem-lhe ajustar as definições sem interromper o jogo
ou abrir software adicional.
Encontre o seu peso ideal
●
Tire partido dos pesos removíveis que lhe permitem personalizar o centro de
gravidade.
Funcionalidades
●
Controle de forme precisa a roda de deslocamento com mecanismo de 24
cliques, o que permite um melhor controlo em comparação aos 16 normais.
●

Os interruptores mecânicos foram otimizados para permitir rápidos tempos de
resposta e suportar até 50 milhões de cliques.

●

Preparado para eSports e com um design ergonómico destro e pegas de
borracha para maior controlo e conforto.

●

Execute movimentos com toda a liberdade, graças à tecnologia do cabo USB
que evita o emaranhamento e a danificação do mesmo.

●

Personalize-o ao seu estilo com uma variedade de 12 cores iluminadas e com
2 efeitos únicos.
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Especificações técnicas

6 botões programáveis
USB com fios

Dimensões

Fora da caixa: 128 x 74 x 41 mm
Embalado: 112 x 62 x 178 mm

Peso

Fora da caixa: 0,13 kg
Embalado: 0,25 kg

Garantia

Cobertura de confiança: Usufrua tranquilamente do seu artigo com uma garantia limitada normal de 2 anos da
HP.

Informação adicional

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

Conteúdo da embalagem

Rato OMEN 600; 3 pesos; Guia de iniciação rápida; Instruções do produto; Cartão de garantia

Windows é uma marca comercial registada ou uma marca comercial da Microsoft Corporation nos E.U.A. e/ou noutros países. Todas as outras marcas comerciais
pertencem aos respetivos proprietários. O produto real poderá ser diferente do apresentado na imagem.
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