Folha de Dados

OMEN by HP Mouse 400
Forma uma equipa com
precisão

Ganhar é um esforço
coletivo e, com as
ferramentas certas,
conseguirás novas
conquistas. Concebido para
precisão, o Tapete para Rato
OMEN by HP vai adicionar
um toque de sucesso a cada
desafio de gaming.

Mantém-te sempre preparado para tudo
●
Prepara-te para tudo com os switches mecânicos Omron que foram
concebidos para ter uma vida útil de 10 milhões de cliques e otimizados para
poderes beneficiar de tempos de resposta mais rápidos.
Controlo rápido
●
Toma decisões rapidamente com botões que te permitem ajustar tudo, desde
o PPP até à taxa de atualização, sem interromper a tua experiência de gaming
ou sem abrir software adicional.
Aponta. Dispara.
●
Os atiradores são precisos, e tu também o és. Com uma função opcional de
botão de polegar "Sniper Mode", reduz o PPP para 400, para aumentares a
precisão enquanto apontas, e nunca mais falhes um tiro.
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Características
Personaliza a tua precisão
Afina a precisão do teu rato com uma gama de níveis de PPP entre 1600 e 5000 e um novo sensor ótico concebido para aumentar a precisão.
Concebido para o conforto
O design ergonómico para a mão direita é aperfeiçoado com saliências de borracha que conferem maior controlo e conforto.
6 Botões personalizáveis
Desde botões de polegar a cliques de scroll, 6 diferentes botões permitem-te personalizar a tua experiência de gaming com a vitória sempre à vista.
O poder do scroll para as tuas conquistas
Controla com precisão a roda de scroll com 24 detentores concebidos para zoom, seleção de armas e scrolling linha a linha
Ilumina o teu próximo movimento
Personaliza o teu rato com a cor de LED que pretenderes. Tens 8 cores e 4 efeitos à tua escolha.
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Dimensões

Fora da caixa: 128 x 74 x 41 mm
Embalado: 198 x 139 x 53 mm

Peso

Fora da caixa: 0,12 kg
Embalado: 0,19 kg

Garantia

Cobertura de confiança: Usufrui tranquilamente do teu artigo com 2 anos de garantia limitada de base da HP.

Cor do Produto

Preto

Informações adicionais

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

País de Origem

China

Conteúdo da embalagem

Rato; Guia de início rápido; Documentação de garantia; Informações do produto; Autocolante OMEN
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