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OMEN by HP Mouse 400
Werk precies samen

Winnen doe je met je team,
en met de juiste
hulpmiddelen til je je spel en
team naar nieuwe hoogtes.
De OMEN by HP muis is
ontworpen voor
nauwkeurigheid en voegt
een vleugje succes toe aan
elke uitdaging die je
aangaat.

Volg het tempo in de game
●
Wees overal op voorbereid met mechanische Omron-schakelaars die zijn
geoptimaliseerd voor een snellere responstijd en een levensduur van 10
miljoen klikken.
Snelle bediening
●
Maak snelle beslissingen met knoppen die je overal voor kunt instellen, van dpi
tot pollingfrequentie, zonder je spel te onderbreken of extra software te
openen.
Klik. Raak.
●
Sluipschutters zijn nauwkeurig, en jij ook. Met de optionele duimknopfunctie
'Sluipschuttermodus' verlaag je de dpi naar 400 voor extra nauwkeurigheid
tijdens het richten, waardoor je nooit meer een schot mist.
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Pluspunten
Stem je nauwkeurigheid af
Stem de nauwkeurigheid af met keuze uit verschillende dpi-niveaus, van 1600 tot 5000, en een nieuwe optische sensor speciaal ontworpen voor precisie.
Ontworpen voor comfort
Ergonomisch ontwerp voor je rechterhand, geperfectioneerd met rubberen grepen voor extra controle en comfort.
6 knoppen om aan te passen
Deze muis bevat 6 verschillende knoppen, van duimknoppen tot het bladerwieltje, om aan jouw game-ervaring aan te passen, waardoor de winst altijd binnen
bereik is.
Scrol je een weg naar succes
Bedien nauwkeurig het bladerwieltje met 24 arrêteringen ontworpen om in te zoomen, wapens te selecteren en te scrollen per regel
Verlicht je volgende stap
Personaliseer je muis met LED-verlichting naar keuze. Je kunt kiezen tussen 8 kleuren en 4 effecten.
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Afmetingen

Zonder verpakking: 128 x 74 x 41 mm
In verpakking: 198 x 139 x 53 mm

Gewicht

Zonder verpakking: 120 gr
In verpakking: 190 gr

Garantie

Garantie voor zekerheid: Twee jaar standaardgarantie van HP geeft zekerheid.

Productkleur

Zwart

Aanvullende informatie

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

Land van herkomst

China

Inhoud van de doos
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