Спецификация

OMEN by HP Mouse Pad 200
Голяма текстилна
подложка за мишки
предназначена за
гейминг.
Няма нужда да поставяте
ограничения върху
движенията си с тази
голяма гейминг подложка
за мишки. Дава свобода
на геймърите играещи с
ниска DPI стойност да
използват големи,
преувеличени движения
на мишката с
изключителна прецизност
и контрол.

Играете прецизно
●
Умереното повърхностно триене върху тази текстилна подложка за
мишки ви дава прецизния контрол, от който се нуждаете за
най-амбициозните си игри.
Свободата да замахвате
●
Не е необходимо да повдигате мишката – тази голяма подложка ви дава
свободата да правите големи замахвания при по-ниска DPI стойност.
Плътна текстура. Оптимална производителност
●
Изчистената, плътна повърхност на тази подложка позволява на
сензорите на мишката да превръщат движението директно в движение
на курсора за оптимална производителност.
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Изобразяване
Без приплъзвания
Гумената база осигурява стабилност, дори когато играта стане бърза и яростна.
Вземете го с вас
Гъвкавият текстилен материал на тази подложка за мишки улеснява навиването и пренасянето й, където пожелаете.
Тествана. След това тествана отново и отново
Тази подложка за мишки е строго тествана, за да се осигури издръжливост дори при екстремни условия.1

HP Total Test Process не е гаранция за бъдеща производителност при тези тестови условия. За щети при тестовите условия на HP Total Test Process или всякакви други случайни щети е необходим
допълнителен сервизен пакет HP Accidental Damage Protection Care Pack.
1
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Размери

без опаковка: 450 x 400 x 4 мм
Опакован: 440 x 65 x 65 мм

Тегло

без опаковка: 0,40 кг
Опакован: 0,54 кг

Гаранция

Покритие, осигуряващо спокойствие: Бъдете спокойни със стандартната едногодишна ограничена
гаранция на HP.

Цвят на продукта

Черно

Допълнителна
информация

№ на продукт: 3ML37AA #ABB
UPC/EAN код: 192018880023

Страна на произход

Китай

Какво има в кутията

Подложка за мишка HP OMEN 200; Бележки към продукта; Гаранционна карта; Стикер на OMEN

HP Total Test Process не е гаранция за бъдеща производителност при тези тестови условия. За щети при тестовите условия на HP Total Test Process или
всякакви други случайни щети е необходим допълнителен сервизен пакет HP Accidental Damage Protection Care Pack.
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