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OMEN by HP Mouse 400
Pontosságot visz a
csapatba

A győzelemhez
csapatmunka szükséges, és
a megfelelő eszközökkel a
játékot és a csapatot
egyaránt új szintre
emelheted. A pontosságra
tervezett OMEN by HP
egérrel a játék támasztotta
minden kihívás sikerrel
vehető.

Tarts lépést a játékkal
●
A gyorsabb válaszidőre optimalizált, 10 millió kattintást kibíró Omron
mechanikus kapcsolókkal bármire készen állhatsz.
Játék közbeni vezérlés
●
A játék során bármikor hozhatsz döntéseket az egér gombjaival, amelyekkel a
játékmenet megszakítása vagy további szoftverek megnyitása nélkül
módosíthatók az olyan beállítások, mint a DPI vagy a lekérési arány.
Kattints. Talált, süllyedt
●
A mesterlövészek pontosak, akárcsak te. Az opcionális „Mesterlövész mód”
hüvelykujjgombbal 400-ra csökkenthető a DPI a célzás pontosságának
fokozása érdekében – így egy lövés sem megy majd mellé.
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Szolgáltatások
Igényekre szabott pontosság
Finomhangolhatod az egér pontosságát a 1600–5000 DPI közé eső szintek széles választékával és a nagyobb pontosságra tervezett új optikai szenzorral.
Kényelemre tervezve
Az ergonomikus, jobbkezes kialakítást a jobb irányítást és nagyobb kényelmet biztosító gumifogantyúk teszik tökéletessé.
6 testreszabható gomb
Hat különböző gombbal, köztük a hüvelykujjgombokkal és a kattintható görgővel lehet személyre szabni a játékélményt, így a győzelem mindig a szemed előtt
lebeghet.
Görgess a sikerért
Precízen irányíthatod a 24 fogas görgőt, amely nagyításra, fegyverválasztásra, és soronkénti görgetésre lett tervezve.
Tedd színesebbé a következő lépést
A választható LED-es megvilágítással személyre szabhatod az egeret. 8 szín és 4 effekt közül választhatsz.
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Méretek

Kicsomagolva: 128 x 74 x 41 mm
Csomagolva: 198 x 139 x 53 mm

Súly

Kicsomagolva: 0,12 kg
Csomagolva: 0,19 kg

Jótállás

Megbízható jótállás: A kétéves HP normál jótállás mellett nyugodtan alhat.

Termékszín

Fekete

További információ

Termékszám: 3ML38AA #ABB
UPC/EAN-kód: 192018880054

Gyártó ország

Kína

A doboz tartalma

Egér; Gyorskalauz; Jótállási dokumentum; Termékkel kapcsolatos tájékoztatás; OMEN matrica
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