Folha de Dados

OMEN by HP Mouse Pad 300(XL)
Um campo de batalha para
jogadores

O único obstáculo para a
conquista do ano são cinco
headshots perfeitos, mas
não são fáceis de conseguir.
Um tapete para rato de
qualidade contribui para
tiros certeiros, graças a uma
base de borracha
antiderrapante e a uma
superfície suave para
executar os seus
movimentos.

Concebido para a precisão
●
Execute movimentos de forma rápida e fluida com um rato que apresenta uma
base de borracha antiderrapante, uma superfície suave ao toque e um sensor
ótico para jogos.
Robusto para suportar a pressão
●
Com 4 mm de espessura.
●

Testado para suportar mais de 250 km de movimentos de rato, poderá contar
com a verdadeira qualidade profissional.

Espaço para deslizar
●
A superfície de grandes dimensões dá-lhe todo o espaço para executar
movimentos rápidos e fluidos, mesmo em definições de PPP inferiores.

Folha de Dados

OMEN by HP Mouse Pad 300(XL)

Dimensões

Fora da caixa: 900 x 400 x 4 mm
Embalado: 412 x 82 x 80 mm

Peso

Fora da caixa: 0,75 kg
Embalado: 0,88 kg

Garantia

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

Informação adicional

P/N: 1MY15AA #ABB
UPC/EAN code: 190781648369

País de Origem

Taiwan

Conteúdo da embalagem

Tapete para rato OMEN 300; Avisos do produto; Cartão de garantia
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