Dataark

OMEN by HP Mouse 400
Ei spillet med fantastisk
nøyaktighet

Å vinne er teamarbeid, og
med de rette verktøyene vil
du heve spillet og teamet
ditt til nye høyder. Musen
OMEN av HP er utviklet for
nøyaktighet, og vil gjøre deg
bedre til å takle alle
utfordringer og eie dine
motstandere.

Ei motspillerene
●
Vær klar for alt med Omrons mekaniske brytere, som er spesialutviklet for å gi
raskere responstid, høyere nøyaktighet og en levetid på 10 millioner klikk.
Direkte kontroll
●
Ta avgjørelser i løpet av hunderdeler ved hjelp av knapper som lar deg justere
alt fra PPT til polling rate – uten å avbryte spillet eller åpne ekstra
programvare.
Klikk. Headshot!
●
Snikskyttere er nøyaktige, det er du også. Med en valgfri
tommelknappfunksjon kan du aktivere ‘Sniper Mode’ for å øyeblikkelig senke
PPT til 400 og øke nøyaktigheten mens du sikter – og aldri bomme igjen.
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Med
Tilpass nøyaktigheten din
Finjuster nøyaktigheten med et utvalg av PPT-nivåer fra 1600 til 5000 og en helt ny optisk sensor som vil øke nøyaktigheten din dramatisk.
Utviklet for komfort
Ergonomisk høyrehåndsdesign er perfeksjonert med gummigrep som gir økt kontroll og komfort.
6 programmerbare knapper du kan tilpasse
Fra tommelknapper til rulleklikk finnes det 6 forskjellige knapper som lar deg tilpasse spillopplevelsen – slik at en seier alltid er i sikte.
Scroll deg til seier
Kontroller rullehjulet nøyaktig med 24 hakk konstruert for zooming, våpenvalg og scrolling linje for linje
Lys opp din neste bevegelse
Tilpass musen med programmerbar LED-belysning. Det er 8 farger og 4 effekter å velge mellom.
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Mål

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

Vekt

Pakket ut: 0,12 kg
Pakket: 0,19 kg

Garanti

Dekning som gir trygghet: Sov godt om natten med to års begrenset standardgaranti fra HP.

Produktfarge

Svart

Tilleggsinformasjon

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

Opprinnelsesland

Kina
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