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OMEN by HP Mouse 400
Få ultranøjagtig præcision

Det kræver en holdindsats
at vinde, og med de rette
værktøjer kan du og dit
team spille som sande
mestre. OMEN by HP-musen
er udviklet til præcision, og
den vil give dig succes,
uanset hvilke udfordringer
du møder i spillet.

Følg med i spillet
●
Vær klar med mekaniske Omron-knapper, som er optimeret til at give dig
hurtigere responstider, og som kan holde til 10 millioner klik.
Lynhurtig kontrol
●
Træf hurtige beslutninger ved hjælp af knapper, som giver dig mulighed for at
tilpasse alt lige fra DPI til hastighed – uden at forstyrre spillet eller åbne
yderligere software.
Klik. Lige i øjet
●
Snigskytter rammer altid plet, og det gør du også. Med en valgfri 'Sniper
Mode'-funktion, som kan aktiveres med tommelfingeren, kan du reducere DPI
til 400 for at øge nøjagtigheden, mens du sigter. Du rammer aldrig mere ved
siden af.

Dataark

OMEN by HP Mouse 400

Fremhævede funktioner
Tilpas din nøjagtighed
Du kan finindstille nøjagtigheden med flere DPI-niveauer fra 1.600-5.000 og en ny optisk sensor, der er designet til at give præcision.
Designet til at føles behagelig
Det ergonomiske højrehåndsdesign er fuldendt med gummihåndtag, som giver bedre kontrol og føles behagelige.
Seks knapper, som kan tilpasses
Du kan tilpasse din spiloplevelse med seks forskellige knapper lige fra tommelfingerknapper til rulleklik, så du umuligt kan undgå at vinde.
Rul dig til succes
Få præcis kontrol over rullehjulet med 24 låsestifter, som er fremstillet til at zoome ind, vælge våben og rulle linje for linje
Gør din næste bevægelse episk.
Tilpas din mus med forskellige LED-lys. Du kan vælge mellem otte farver og fire effekter.
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Mål

Udpakket: 128 x 74 x 41 mm
Pakket: 198 x 139 x 53 mm

Vægt

Udpakket: 0,12 kg
Pakket: 0,19 kg

Garanti

Dækning, som giver ro i sindet: Med en begrænset HP-standardgaranti på 2 år kan du have ro i sindet.

Produktfarve

Sort

Yderligere oplysninger

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

Oprindelsesland

Kina
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