Dataark

OMEN by HP Mouse Pad 200
Stor spillmusematte med
tøyduk

Ikke nødvendig å begrense
musebevegelsene dine med
denne store
spillmusematten med
tøyduk. Den gjør at spillere
med lav punktoppløsning
har frihet til å bruke store,
overdrevne
musebevegelser med stor
presisjon og kontroll.

Spill presist
●
Duken på musematten tilbyr moderat overflatefriksjon og gir deg den presise
kontrollen du trenger for dine mest ambisiøse spillebehov.
Frie bevegelser
●
Ikke nødvendig å løfte musen – den store musematten gjør det mulig å gjøre
store bevegelser ved lav punktoppløsning.
Konsistent tekstur. Optimal ytelse
●
Denne musemattens rene og jevne overflate lar sensorene gjøre om
bevegelse av musen direkte til markørbevegelse for å oppnå optimal ytelse.
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Med
Sklisikker
Gummibunnen gir helt rå stabilitet, selv når spillet virkelig tar av.
Ta den med deg
Denne musemattens fleksible tøydukmateriale betyr at den enkelt kan rulles opp og fraktes hvor du vil.
Testet. Og så testet igjen og igjen
Denne musematten er nøye testet for å sikre god slitestyrke selv under ekstreme forhold.1

Testresultater fra HPs omfattende tester er ikke en garanti for fremtidig ytelse under disse testforholdene. Skader under testforholdene i HPs omfattende tester eller annen skade krever en ekstra uhellsbeskyttelse fra
HP Care Pack.
1
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Mål

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

Vekt

Pakket ut: 0,40 kg
Pakket: 0,54 kg

Garanti

Dekning som gir trygghet: Sov godt om natten med ett års begrenset standardgaranti fra HP.

Produktfarge

Svart

Tilleggsinformasjon

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

Opprinnelsesland

Kina

Innhold i esken

Musematten OMEN by HP Mouse Pad 200; Produktmerknader; Garantikort; OMEN-etikett

Testresultater fra HPs omfattende tester er ikke en garanti for fremtidig ytelse under disse testforholdene. Skader under testforholdene i HPs omfattende tester
eller annen skade krever en ekstra uhellsbeskyttelse fra HP Care Pack.
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