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Stor gamermusemåtte af
stof

Ingen grund til begrænse
dine bevægelser med
denne store
gamermusemåtte af stof.
Den giver gamere, der
spiller med lav DPI, frihed til
at bruge store, overdrevne
musebevægelser med
fantastisk præcision og
kontrol.

Spil med præcision
●
Den moderate overfladefriktion på denne stofmusemåtte giver dig den
præcise kontrol, du skal bruge til dine mest ambitiøse spiloplevelser.
Frihed til at swipe
●
Ingen grund til at løfte musen – denne store musemåtte giver dig frihed til at
lave de helt store bevægelser ved lavere DPI.
Ensartet tekstur. Optimal ydeevne
●
Denne musemåttes jævne og ensartede overflade betyder, at musens
sensorer overfører bevægelser direkte til markørbevægelser, hvilket giver
optimal ydeevne.
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Fremhævede funktioner
Ingen fejl
Gummibunden giver stabilitet, selv under de mest hektiske spil.
Tag den med dig
Musemåttens fleksible stofmateriale gør den nem at rulle sammen og tage med hvor som helst.
Testet. Igen og igen og igen
Musemåtten er omhyggeligt testet for at sikre holdbarhed, selv under ekstreme forhold.1

HP's Total Test Process er ikke nogen garanti for fremtidig ydeevne under disse testforhold. Skader, som opstår under testbetingelserne for HP Total Test Process, og alle andre hændelige skader, kræver en ekstra HP
Care Pack med dækning af hændelige skader.
1
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Mål

Udpakket: 450 x 400 x 4 mm
Pakket: 440 x 65 x 65 mm

Vægt

Udpakket: 0,40 kg
Pakket: 0,54 kg

Garanti

Dækning, som giver ro i sindet: Med en begrænset HP-standardgaranti på 1 år kan du have ro i sindet.

Produktfarve

Sort

Yderligere oplysninger

P/N: 3ML37AA #ABB
UPC/EAN code: 192018880023

Oprindelsesland

Kina

Kassens indhold

OMEN by HP Mouse Pad 200, Produktmeddelelser; Garantikort; OMEN-klistermærke
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