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OMEN by HP Mouse 400
Hassas takım çalışması

Kazanmak için takım
çalışması gerekir ve sahip
olduğun doğru araçlar
sayesinde oyunu ve takımını
yeni seviyelere taşıyabilirsin.
Hassaslık için tasarlanan
OMEN by HP Fare, oyunlarda
karşına çıkan tüm
zorlukların üstesinden
başarıyla gelmeni
sağlayacak.

Oyunun hızına yetiş
●
Daha hızlı yanıt süreleri sunmak için tasarlanan ve 10 milyon tıklama kullanım
ömrüne sahip Omron mekanik anahtarlar ile her şeye hazırlıklı ol.
Anında kontrol
●
DPI’dan tarama hızına kadar her şeyi ayarlamana olanak tanıyan düğmelerle
oyununu yarıda kesmeden veya başka bir yazılım açmadan anında kararlar
alabilirsin.
Tıkla. Tam hedefi bul
●
Keskin nişancılar gibi hatasız ol. İsteğe bağlı “Keskin Nişancı Modu” başparmak
düğmesi işlevi sayesinde DPI hızını 400’e indirerek daha keskin nişan al ve artık
hiçbir atışını kaçırma.
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Özellikler
Keskinliğini özelleştir
1.600-5.000 aralığında DPI değerleri ve hassaslığı arttırmak için tasarlanan yeni optik sensör ile kesinliğin ince ayarını yapabilirsin.
Konfor için tasarlandı
Ergonomik sağ el tasarımı, daha fazla kontrol ve konfor sağlaması için kauçuk tutacaklar ile mükemmelleştirildi.
Özelleştirilebilir 6 düğme
Başparmak düğmelerinden tıklanabilir fare tekerine kadar 6 farklı düğme ile oyun deneyimini özelleştirerek kazanmak için oyna.
Kazanmak için kaydır
Yakınlaştırma, silah seçme ve satır satır kaydırma için özel olarak tasarlanmış 24 dişli kaydırma tekerini hassas bir şekilde kontrol et
Bir sonraki hamleni ışıklandır
Seçtiğin LED aydınlatma ile fareni özelleştir. 8 renk ve 4 efekt arasından seçim yap.
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Boyutlar

Ambalajdan çıkarıldığında: 128 x 74 x 41 mm
Paketli: 198 x 139 x 53 mm

Ağırlık

Ambalajdan çıkarıldığında: 0,12 kg
Paketli: 0,19 kg

Garanti

Huzur veren koruma: HP iki yıllık standart sınırlı garantiyle için rahat eder.

Ürün rengi

Siyah

Ek bilgiler
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