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OMEN by HP Mouse 400
Ενσωματώστε στην ομάδα
σας την ακρίβεια

Η νίκη αποτελεί ομαδική
προσπάθεια και με τα
σωστά εργαλεία, θα
απογειώσετε το παιχνίδι
και την ομάδα σας σε
εντελώς νέα επίπεδα.
Κατασκευασμένο για
ακρίβεια, το ποντίκι OMEN
by HP θα προσθέσει μια
πινελιά επιτυχίας σε κάθε
πρόκληση με την οποία σας
φέρνει αντιμέτωπο το
παιχνίδι.

Συμβαδίστε με το παιχνίδι
●
Παραμείνετε σε ετοιμότητα για οτιδήποτε, με τους μηχανικούς διακόπτες
Omron που είναι βελτιστοποιημένοι για να σας προσφέρουν μικρότερους
χρόνους απόκρισης και διάρκεια ζωής 10 εκατομμυρίων κλικ.
Γρήγορος έλεγχος
●
Πραγματοποιήστε γρήγορες αποφάσεις, με κουμπιά που σας επιτρέπουν να
ρυθμίζετε τα πάντα, από τα DPI μέχρι τον ρυθμό τηλεπαραλαβής, χωρίς να
διακόπτετε το παιχνίδι ή να ανοίγετε επιπρόσθετο λογισμικό.
Κλικ. Ακριβώς στον στόχο
●
Οι ελεύθεροι σκοπευτές είναι ακριβείς, το ίδιο και εσείς. Με την προαιρετική
λειτουργία του πλήκτρου για τον αντίχειρα "Λειτουργία ελεύθερου
σκοπευτή", μειώστε τα DPI σε 400 για να αυξήσετε την ακρίβεια ενώ
σκοπεύετε και να μην αστοχήσετε ποτέ ξανά.
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Χαρακτηριστικά
Προσαρμόστε την ακρίβειά σας
Ρυθμίστε την ακρίβεια με εύρος τιμών DPI από 1.600-5.000 και έναν νέο οπτικό αισθητήρα που έχει σχεδιαστεί για να απογειώνει την ακρίβεια.
Κατασκευασμένο για άνεση
Η εργονομική σχεδίαση για το δεξί χέρι, τελειοποιείται με τις λαστιχένιες λαβές που προσφέρουν επιπρόσθετο έλεγχο και άνεση.
6 κουμπιά για προσαρμογή
Από τα πλήκτρα για τον αντίχειρα μέχρι το κλικ με τον τροχό κύλισης, 6 διαφορετικά κουμπιά σας επιτρέπουν να προσαρμόσετε την εμπειρία του παιχνιδιού,
ώστε να στοχεύετε πάντα στη νίκη.
Ρολάρετε προς την επιτυχία
Ελέγξτε με ακρίβεια τον τροχό κύλισης με 24 εγκοπές σχεδιασμένες για μεγέθυνση, επιλογή όπλων και κύλιση ανά γραμμή
Σκοπεύστε την επόμενη κίνησή σας
Προσαρμόστε το ποντίκι με την επιλογή φωτισμού LED. Διατίθενται 8 χρώματα και 4 εφέ προς επιλογή.
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Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: 128 x 74 x 41 mm
Συσκευασμένο: 198 x 139 x 53 mm

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: 0,12 kg
Συσκευασμένο: 0,19 kg

Εγγύηση

Κάλυψη που προσφέρει σιγουριά: Μείνετε ήσυχοι με την τυπική περιορισμένη εγγύηση δύο ετών της ΗΡ.

Χρώμα προϊόντος

Μαύρο

Πρόσθετες πληροφορίες

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

Χώρα προέλευσης

Κίνα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ποντίκι;Αφίσα γρήγορης εκκίνησης; Τεκμηρίωση εγγύησης; Σημείωση για το προϊόν; Αυτοκόλλητο OMEN
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