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OMEN by HP Mouse 400
שתף פעולה בצורה מדויקת

ניצחון הוא מאמץ קבוצתי ,ועם
הכלים הנכונים תוכל להרים את
המשחק שלך ואת הצוות שלך
לרמות חדשות .עכבר  OMENשל
,HPשתוכנן לספק דיוק ,יוסיף
מגע של הצלחה לכל אתגר
שהמשחק מציב בפניך.
עמוד בקצב של המשחק
● התכונן לכל תרחיש עם המתגים המכניים של  Omronשמוטבו כדי להעניק לך זמני תגובה
מהירים יותר ומשך חיים של  10מיליון לחיצות.
בקרה תוך כדי תנועה
● קבל החלטות תוך כדי תנועה עם לחצנים שמאפשרים לך להתאים כל אפשרות ,החל מDPI-
וכלה בקצב תשאול  -מבלי להפריע למשחק או לפתוח תוכנות נוספות.
לחץ .ישר במטרה
●
צלפים הם מדויקים ,וגם אתה .עם פונקציית לחצן האגודל 'מצב צלף' ,הורד את הDPI-
ל -400כדי להגדיל את הדיוק בזמן שאתה מכוון למטרה  -ולעולם לא תפספס עוד אף ירייה.
כולל
●

●

כוונן את הדיוק שלך עם טווח של רמות  ,DPIבין  1,600ל ,-5,000וחיישן אופטי חדש
שנועד להגברת הדיוק שלך.

עיצוב ארגונומי ליד ימין זוכה להשלמה עם ידיות גומי המספקות בקרה ונוחות נוספות.

● החל מלחצני אגודל וכלה בלחיצה באמצעות גלילה 6 ,לחצנים שונים מאפשרים לך להתאים
אישית את חוויית המשחק שלך  -כך שניצחון אפשרי תמיד.
● שלוט בצורה מדויקת בגלגל הגלילה עם  24מעצורים מכניים שתוכננו עבור הגדלת התצוגה,
בחירת כלי נשק וגלילה שורה אחרי שורה
●

התאם אישית את העכבר שלך עם תאורת  LEDלבחירתך .קיימים  8צבעים ו -4אפקטים
שניתן לבחור ביניהם.
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ממדים
משקל
אחריות

צבע מוצר

מידע נוסף
מדינת מקור

תכולת האריזה

מחוץ לאריזה 41 x 74 x 128 :מ"מ
ארוז 53 x 139 x 198 :מ"מ
מחוץ לאריזה 0.12 :ק"ג
ארוז 0.19 :ק"ג

כיסוי שנותן לך שקט נפשי :קבל שקט נפשי עם אחריות סטנדרטית של  HPהמוגבלת לשנתיים.
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