Datablad

OMEN by HP Mouse 600
Full kontroll. Med spelet i
handen.

Seger kräver lagarbete, och
rätt verktyg kan vara
skillnaden mellan en
genomsnittlig lagkamrat
och lagets ryggrad. OMEN
Mouse 600 har konstruerats
med precision i fokus, så att
du kan fatta blixtsnabba
beslut utan att behöva oroa
dig över nedräkningen av
matchens övertid.

Precisionsrörelser
●
Finjustera din precision med ett DPI-omfång på 800 till 12 000 och en ny
optisk sensor som utformats för e-sport.
Blixtsnabba inställningar
●
Med knapparna på musen kan du ändra inställningar utan att behöva avbryta
spelandet eller öppna ytterligare program.
Hitta din idealvikt
●
Dra fördel av löstagbara vikter som låter dig anpassa tyngdpunkten.
Funktioner
●
Styr rullningshjulet exakt med 24 spärrhakar som förbättrar bromskraften,
jämfört med vanliga 16.
●

Optimerade mekaniska switchar som ger dig snabb responstid och klarar av
upp till 50 miljoner klick.

●

Klar för e-sport med en ergonomisk högerhänt design och gummiytor för
bättre grepp och komfort.

●

Obehindrad rörelse med flätad kabelstrumpa som förbättrar USB-sladdens
hållbarhet och minimerar veckbildning.

●

Anpassas till din stil med 12 belysta färger att välja på och två unika effekter.
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OMEN by HP Mouse 600

Teknisk information

6 programmerbara knappar
Trådbunden USB

Yttermått

Utan emballage: 128 x 74 x 41 mm
Förpackat: 112 x 62 x 178 mm

Vikt

Utan emballage: 0,13 kg
Förpackat: 0,25 kg

Garanti

Täckning som ger dig sinnesro: Du kan sova lugnt med HPs begränsade standardgaranti på två år.

Ytterligare information

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

Medföljer

OMEN Mouse 600; 3 vikter; Snabbstartshandbok; Produktmeddelande; Garantikort

Windows är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Övriga varumärken tillhör sina
respektive ägare. Den faktiska produkten kan variera från bilden som visas.
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