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Üstünlük. Sizde.

Zafer grup çalışmasıyla gelir
ve doğru araçlar sizi
ortalama bir takım
üyesinden takımın omurgası
haline getirebilir. OMEN Fare
600 öncelikle hassasiyet
düşünülerek tasarlanmıştır
ve böylece geri sayımla
heyecanlanmadan anlık
kararlara odaklanabilirsiniz.

Hareket hassasiyeti
●
800-12.000 aralığında tüm DPI değerleri ve eSports için tasarlanmış yeni optik
sensör ile kesinliğin ince ayarını yapın.
Anında yapılabilen ayarlar
●
Farenin düğmeleri oyunu kesmeden veya ek yazılım açmadan ayarları
değiştirmenize olanak tanır.
İdeal ağırlığı bulun
●
Ağırlık merkezini özelleştirmenize olanak tanıyan çıkarılabilir ağırlıklar ile
avantaj elde edin.
Özellikler
●
Tipik 16 yerine 24 dişli kaydırma tekeriyle sağlanan geliştirilmiş çekiş
sayesinde kaydırma tekerinin denetim hassasiyetini artırın.
●

Hızlı tepki süresi için mekanik anahtarlar optimize edilmiştir ve 50 milyon
tıklamaya kadar basınca dayanıklıdır.

●

Ergonomik sağ el tasarımıyla eSports için hazır ve ilave denetim ve konfor için
kauçuk tutma yerleri.

●

USB kablosunun dayanıklılığını artıran ve bükülmeyi en aza indiren örgülü kılıf
ile kısıtlanmamış hareket kabiliyeti.

●

Aralarından tercih yapabileceğiniz 12 aydınlatılmış renk ve iki eşsiz efekt ile
kendi tarzınıza uyarlayın.
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Teknik Özellikler

6 adet programlanabilir düğme
Kablolu USB

Boyutlar

Ambalajdan çıkarıldığında: 128 x 74 x 41 mm
Paketli: 112 x 62 x 178 mm

Ağırlık

Ambalajdan çıkarıldığında: 0,13 kg
Paketli: 0,25 kg

Garanti

Huzur veren koruma: HP iki yıllık standart sınırlı garantiyle içiniz rahat olsun.

Ek bilgiler

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

Kutudakiler

OMEN Fare 600; 3 ağırlık; Hızlı Başlangıç Kılavuzu; Ürün bildirimi; Garanti kartı

Windows, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde ticari markası veya tescilli ticari markasıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili
sahiplerine aittir. Gerçek ürün gösterilenden farklı olabilir.
1

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve
hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir
ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da
eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
06/17

