Φύλλο δεδομένων

OMEN by HP Mouse Pad 200
Μεγάλο υφασμάτινο
mouse pad για παιχνίδια

Με αυτό το μεγάλο
υφασμάτινο mouse pad για
παιχνίδια δεν χρειάζεται να
περιορίζετε τις κινήσεις σας.
Δίνει στους παίκτες που
προτιμούν το χαμηλό DPI
την ελευθερία να κάνουν
μεγάλες, υπερβολικές
κινήσεις με απίστευτη
ακρίβεια και έλεγχο.

Παίξτε με ακρίβεια
●
H ήπια τριβή στην υφασμάτινη επιφάνεια του mouse pad σάς δίνει τον ακριβή
έλεγχο που χρειάζεστε για τις πιο φιλόδοξες κινήσεις σας.
Ελευθερία κινήσεων
●
Δεν χρειάζεται να σηκώνετε το ποντίκι σας, καθώς αυτό το μεγάλο mouse
pad σάς δίνει την ελευθερία μεγάλων κινήσεων σε χαμηλότερο DPI.
Σταθερή υφή. Βέλτιστη απόδοση
●
Η καθαρή και σταθερής ποιότητας επιφάνεια αυτού του mouse pad επιτρέπει
στους αισθητήρες του ποντικού να μεταφράζουν την κίνηση απευθείας σε
κίνηση του κέρσορα για βέλτιστη απόδοση.
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Χαρακτηριστικά
Χωρίς λάθη.
Η ελαστική βάση προσφέρει σταθερότητα, ακόμα και όταν το παιχνίδι γίνεται γρήγορο και πυρετώδες.
Πάρτε τον μαζί σας
Χάρη στο ευέλικτο, υφασμάτινο υλικό του mouse pad, μπορείτε να το τυλίγετε και να το μεταφέρετε όπου θέλετε.
Δοκιμασμένο. Και, μετά, δοκιμασμένο ξανά και ξανά
Αυτό το mouse pad έχει υποβληθεί σε αυστηρές δοκιμές, ώστε να είναι ανθεκτικό ακόμα και σε ακραίες συνθήκες.1

Η διαδικασία ολοκληρωμένης δοκιμής HP δεν αποτελεί εγγύηση μελλοντικής απόδοσης υπό τις ίδιες συνθήκες δοκιμής. Για τις βλάβες που προκύπτουν υπό τις συνθήκες της διαδικασίας ολοκληρωμένης δοκιμής HP
ή τις βλάβες που οφείλονται σε ατύχημα, απαιτείται προαιρετικό HP Care Pack για προστασία από τυχαία ζημιά.
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Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: 450 x 400 x 4 mm
Συσκευασμένο: 440 x 65 x 65 mm

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: 0,40 kg
Συσκευασμένο: 0,54 kg

Εγγύηση

Κάλυψη που προσφέρει σιγουριά: Μείνετε ήσυχοι με την τυπική περιορισμένη εγγύηση ενός έτους της ΗΡ.

Χρώμα προϊόντος

Μαύρο

Πρόσθετες πληροφορίες

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

Χώρα προέλευσης

Κίνα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Mouse pad OMEN by HP 200; Σημειώσεις για το προϊόν; Κάρτα εγγύησης; Αυτοκόλλητο OMEN

Η διαδικασία ολοκληρωμένης δοκιμής HP δεν αποτελεί εγγύηση μελλοντικής απόδοσης υπό τις ίδιες συνθήκες δοκιμής. Για τις βλάβες που προκύπτουν υπό τις
συνθήκες της διαδικασίας ολοκληρωμένης δοκιμής HP ή τις βλάβες που οφείλονται σε ατύχημα, απαιτείται προαιρετικό HP Care Pack για προστασία από τυχαία
ζημιά.
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