Спецификация

OMEN by HP Mouse 400
Съюзете се с
прецизността

Победата е усилие на
целия отбор, а с
подходящите инструменти
ще изведете своята игра и
отбора си до нови висини.
Мишката OMEN by HP е
проектирана за
прецизност и ще добави
доза успех към всяко
предизвикателство, което
играта Ви предложи.

Не изоставайте от играта
●
Бъдете подготвени за всичко с механичните превключватели Omron,
които са оптимизирани да Ви осигуряват по-бързо време на реакция и
живот от 10 милиона щраквания.
Контрол в движение
●
Взимайте решения в движение с бутони, които Ви дават възможност да
регулирате всичко от DPI до честота на обхождане – без да прекъсвате
играта си или да отваряте допълнителен софтуер.
Щракнете. Точно върху целта
●
Снайперистите са точни, Вие също. С допълнителна функция на бутон за
палеца „Sniper Mode“ (Режим Снайпер) можете да намалите DPI до 400, за
да увеличите точността докато се прицелвате – и никога повече да не
пропускате изстрел.
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Изобразяване
Персонализирайте точността си
Настройте прецизно точността си с диапазон на DPI нива от 1 600 до 5 000 и нов оптичен сензор, проектиран да увеличи максимално прецизността Ви.
Проектирана за удобство
Ергономичният дизайн за дясна ръка е перфектен благодарение на гумени пластини, които осигуряват допълнителен контрол и удобство.
6 бутона за персонализиране
От бутони за палеца до щракване на колелцето за превъртане – 6 различни бутона Ви дават възможност да персонализирате своето гейминг изживяване,
така че победата винаги е наблизо.
Превъртайте към успеха
Прецизен контрол на колелцето за превъртане с 24 позиции, проектирани за увеличаване, избор на оръжия и превъртане ред по ред
Осветете следващия си ход
Персонализирайте мишката си с LED осветяване по Ваш избор. Можете да избирате от 8 цвята и 4 ефекта.
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Размери

без опаковка: 128 x 74 x 41 мм
Опакован: 198 x 139 x 53 мм

Тегло

без опаковка: 0.12 кг
Опакован: 0,19 кг

Гаранция

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

Цвят на продукта

Черно

Допълнителна
информация

№ на продукт: 3ML38AA #ABB
UPC/EAN код: 192018880054

Страна на произход

Китай

Какво има в кутията

Мишка; Ръководство за бърз старт; Документация за гаранция; Бележка към продукта; Стикер на OMEN
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