Specifikace

OMEN by HP Mouse 400
Přesnost přispívá k
vítězství

Vítězství je týmová
záležitost a se správnými
nástroji můžete
pozdvihnout hru i tým na
novou úroveň. Maximálně
přesná myš OMEN by HP
vám pomůže překonat
každou překážku na cestě
za vítězstvím.

Nasaďte vysoké herní tempo
●
Buďte připraveni na cokoli díky mechanickým spínačům Omron, které jsou
optimalizované tak, aby poskytovaly rychlejší dobu odezvy a životnost 10
milionů kliknutí.
Bleskové ovládání
●
Dělejte okamžitá rozhodnutí díky tlačítkům, která umožňují nastavení různých
prvků, od DPI až po rychlost komunikace, aniž byste přerušili hraní nebo
spustili další software.
Klikejte. Přímo na cíl
●
Odstřelovači musí být přesní a vy taky. Díky volitelnému tlačítku pro palec
„režim odstřelování“ už nikdy neminete cíl, protože můžete snížit DPI na 400 a
zvýšit tak přesnost při míření.
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Funkce
Přizpůsobte si přesnost
Upravte si přesnost v rozsahu 1 600 až 5 000 DPI a nastavte nový optický snímač navržený pro maximální přesnost.
Navrženo pro komfort
Ergonomický design pro praváky je doveden k dokonalosti díky gumovým rukojetím, které zajišťují příjemné ovládání a pohodlí.
6 přizpůsobitelných tlačítek
Šest různých tlačítek, od tlačítek pro palec až po stisknutelné kolečko, umožňuje přizpůsobit si herní zážitky tak, aby bylo vítězství vždy na dosah.
Posuňte se do světa úspěchu
Mějte naprostou kontrolu nad posuvným kolečkem díky 24 zarážkám, které jsou určené pro přiblížení, výběr zbraně a posouvání po řádcích
Rozjasněte svůj další tah
Upravte si na myši podsvícení LED podle svých představ. Vyberte si z 8 barev a 4 efektů.
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Rozměry

Bez obalu: 128 x 74 x 41 mm
Balení: 198 x 139 x 53 mm

Hmotnost

Bez obalu: 0,12 kg
Balení: 0,19 kg

Záruka

Spolehlivé pokrytí: Díky standardní dvouleté omezené záruce HP se nemusíte o nic strachovat.

Barva produktu

Černá

Další informace

P/N: 3ML38AA #ABB
Kód UPC/EAN: 192018880054

Země původu

Čína

Co je obsaženo v krabici
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