Fişă tehnică

OMEN by HP Mouse 600
Dominaţie. În mâna ta.

Victoria reprezintă un efort
de grup, iar aducerea
instrumentelor potrivite te
poate transforma din
colegul de echipă mediu în
stâlpul echipei. Mouse-ul
OMEN 600 este conceput cu
precizia din linia întâi,
pentru a te putea concentra
asupra deciziilor de fracţiuni
de secundă, fără a avea
nevoie de timpul
suplimentar.

Mişcare de precizie
●
Reglezi fin acurateţea, cu o gamă completă de niveluri DPI de la 800 până la
12.000 şi un nou senzor optic, conceput pentru eSports.
Setări la fracţiuni de secundă
●
Butoanele de pe mouse îți permit să reglezi setările fără a întrerupe jocul sau a
deschide software suplimentar.
Găsești greutatea ideală
●
Obţii avantajul, cu greutăţi detaşabile care îți permit să particularizezi centrul
de greutate.
Caracteristici
●
Controlezi cu precizie rotiţa de derulare cu 24 de opritoare, oferind o tracţiune
îmbunătăţită faţă de cele 16 obişnuite.
●

Comutatoarele mecanice sunt optimizate pentru a se obţine timpi scurţi de
răspuns şi rezistă la presiunea a până la 50 de milioane de clicuri.

●

Pregătit pentru eSports, cu un design ergonomic pentru mâna dreaptă şi zone
de prindere din cauciuc, pentru un plus de control şi confort.

●

Mişcare liberă, graţie unei acoperiri împletite, care măreşte durabilitatea
cablului USB şi minimizează buclarea.

●

Personalizează-l conform stilului propriu, alegând din 12 culori de iluminare şi
două efecte unice.

Fişă tehnică

OMEN by HP Mouse 600

Specificaţii tehnice

6 butoane programabile
USB cablat

Dimensiuni

Despachetat: 128 x 74 x 41 mm
Împachetat: 112 x 62 x 178 mm

Greutate

Despachetat: 0,13 kg
Împachetat: 0,25 kg

Garanţie

Acoperire liniştitoare: lucrezi fără grijă, cu o garanţie limitată HP standard de doi ani.

Informaţii suplimentare

număr produs: 1KF75AA #ABB
Cod UPC/EAN: 190781516620

Ce se găseşte în cutie

Mouse OMEN 600; 3 greutăţi; ghid de pornire rapidă; notificare despre produs; fişă de garanţie
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