Спецификация

OMEN by HP Hard Mouse Pad 200
Ниско ниво на триене.
Висока скорост.

Скоростта е изключително
важна, ако искате да
победите съперниците си.
Благодарение на своята
издръжлива, твърда
повърхност с ниско триене
подложката за мишка
OMEN by HP Ви дава
възможност да играете
със свръхзвукова скорост
и позволява оптимално
представяне на сензорите.
Перфектна за играчи с
висока DPI, използващи
прецизни движения.

По-малко усилие. Повече победи
●
Изключително ниското триене на повърхността прави тази подложка за
мишка перфектна за играчи с висока DPI. Мишката Ви се движи с
минимално усилие – и минимален брой грешки.
Плътна текстура. Оптимална производителност
●
Изчистената, плътна повърхност на тази подложка позволява на
сензорите на мишката да превръщат движението директно в движение
на курсора за оптимална производителност.
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Изобразяване
Без приплъзвания
Гумената база осигурява стабилност, дори когато играта стане бърза и яростна.
Трислойна структура за интензивна игра
Специално изработена за здрав геймплей с повърхностен слой с ниско ниво на триене, издръжлива твърда основа и нехлъзгаща се гумена база.
Тествана. След това тествана отново и отново
Тази подложка за мишка е била щателно тествана да издържа на повече от 250 km движение на мишка и за издръжливост при екстремни температури.1

HP Total Test Process не е гаранция за бъдеща производителност при тези тестови условия. За щети при тестовите условия на HP Total Test Process или други случайни щети е необходим допълнителен
сервизен пакет HP Accidental Damage Protection Care Pack. Действителният продукт може да се различава от показаното изображение.
1

Спецификация

OMEN by HP Hard Mouse Pad 200

Размери

без опаковка: 340 x 270 x 1 мм
Опакован: 350 x 310 x 10 мм

Тегло

без опаковка: 0,22 кг
Опакован: 0,37 кг

Гаранция

Покритие, осигуряващо спокойствие: Бъдете спокойни със стандартната едногодишна ограничена
гаранция на HP.

Цвят на продукта

Черно

Допълнителна
информация

№ на продукт: 2VP01AA #ABB
UPC/EAN код: 192018120068

Страна на произход

Тайван

Какво има в кутията

Подложка за мишка; Бележка към продукта; Гаранция; Стикер на OMEN

HP Total Test Process не е гаранция за бъдеща производителност при тези тестови условия. За щети при тестовите условия на HP Total Test Process или
други случайни щети е необходим допълнителен сервизен пакет HP Accidental Damage Protection Care Pack. Действителният продукт може да се различава
от показаното изображение.
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