Fişă tehnică

OMEN by HP Mouse 400
Fă echipă cu precizia

Câştigarea jocului se face
prin-un efort de echipă, iar
cu instrumentele potrivite
vei ajunge cu echipa la noi
niveluri. Fiind proiectat
pentru precizie, mouse-ul
OMEN by HP îţi va aduce un
plus de succes la fiecare
provocare adusă de joc.

Ţine pasul cu jocul
●
Fii pregătit pentru orice, cu comutatoarele mecanice Omron, care sunt
optimizate pentru a-ţi oferi timpi de răspuns mai scurţi şi o durată de viaţă de
10 milioane de clicuri.
Control din mers
●
Ia decizii din mers, cu butoanele care îţi permit să reglezi orice, de la densitatea
DPI până la frecvenţa de raportare a poziţiei – fără să întrerupi jocul sau să
deschizi software suplimentar.
Fă clic. Direct pe ţintă
●
Lunetiştii sunt precişi, la fel şi tu. Cu o funcţie opţională de buton pentru
degetul mare, „Mod lunetist”, reduci densitatea DPI la 400, pentru a creşte
acurateţea în timpul vizării – şi nu mai ratezi nicio împuşcătură.
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Beneficii
Particularizează-ţi acurateţea
Reglează fin acurateţea, cu o gamă de niveluri DPI, de la 1.600 până la 5.000 şi cu un nou senzor optic, conceput pentru a ridica nivelul de precizie.
Proiectat pentru confort
Designul ergonomic pentru mâna dreaptă este perfecţionat cu zonele de prindere din cauciuc, care oferă un plus de control şi de confort.
6 butoane de particularizat
De la butoane pentru degetul mare până la clic pentru derulare, 6 butoane diferite îţi permit să-ţi particularizezi experienţa de joc, având în vedere o nouă victorie.
Derulează spre succes
Controlează cu precizie rotiţa de derulare cu 24 de opritoare, proiectate pentru mărire, selecţia armelor şi derularea linie cu linie
Luminează-ţi următoarea mişcare
Particularizează-ţi mouse-ul prin selecţia de lumini cu LED. Poţi să alegi din 8 culori şi 4 efecte.

Fişă tehnică

OMEN by HP Mouse 400

Dimensiuni

Despachetat: 128 x 74 x 41 mm
Împachetat: 198 x 139 x 53 mm

Greutate

Despachetat: 0,12 kg
Împachetat: 0,19 kg

Garanţie

Acoperire liniştitoare: Lucrezi fără griji, beneficiind de o garanţie limitată HP standard de doi ani.

Culoarea produsului

Negru

Informaţii suplimentare

număr produs: 3ML38AA #ABB
Cod UPC/EAN: 192018880054

Ţara de origine

China

Ce se găseşte în cutie

Mouse; poster de pornire rapidă; documentaţie de garanţie; notificare despre produs; etichetă OMEN
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