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Oyunlar için geniş kumaş
fare altlığı

Oyunlar için bu geniş kumaş
fare altlığıyla hareketlerini
kısıtlamana gerek yok.
Düşük DPI oyuncularına
olağanüstü kontrolle büyük
ve abartılı fare hareketlerini
kullanma özgürlüğü sunar.
Oyununu sorunsuzca oyna
●
Bu kumaş fare altlığının makul düzeydeki yüzey sürtünmesi sana en çok
tutkunu olduğun oyunlar için ihtiyaç duyduğun kusursuz kontrolü sunar.
Kaydırma özgürlüğü
●
Fareni kaldırman gerekmez, bu geniş fare altlığıyla daha düşük DPI'de daha
geniş kaydırma hareketleri yapma özgürlüğüne sahipsin.
Pürüzsüz doku. Optimum performans
●
Bu fare altlığının düzgün ve pürüzsüz yüzeyi sayesinde, en iyi performans için
fare sensörleri hareketi doğrudan imleç hareketine dönüştürür.
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Özellikler
Kayma yok
Kauçuk taban, oyun hızlandığında ve kızıştığında bile denge sağlar.
Yanınızda taşıyın
Bu fare altlığının esnek kumaş malzemesi, altlığı sarıp dilediğin yere kolayca götürmeni sağlar.
Test edildi. Sonra tekrar ve tekrar test edildi
Bu fare altlığı ağır koşullar altında dahi dayanıklılık göstermesi için zorlu testlere tabi tutulmuştur.1

HP Toplam Test Süreci ile elde edilen sonuçlar, bu test koşulları altında gelecek performansın garantisi değildir. HP Toplam Test Süreci test koşullarında görülen hasarlar veya kaza sonucu gerçekleşen tüm hasarlar için
isteğe bağlı HP Beklenmeyen Hasar Koruması Care Pack'i gerekir.
1
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Boyutlar

Ambalajdan çıkarıldığında: 450 x 400 x 4 mm
Paketli: 440 x 65 x 65 mm

Ağırlık

Ambalajdan çıkarıldığında: 0,40 kg
Paketli: 0,54 kg

Garanti

Huzur veren koruma: Bir yıllık standart HP sınırlı garantisiyle içiniz rahat olsun.

Ürün rengi

Siyah

Ek bilgiler

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

Menşei Ülke

Çin

Kutunun içeriği

OMEN by HP Fare Altlığı 200; Ürün bildirimleri; Garanti kartı; OMEN Etiketi

HP Toplam Test Süreci ile elde edilen sonuçlar, bu test koşulları altında gelecek performansın garantisi değildir. HP Toplam Test Süreci test koşullarında görülen
hasarlar veya kaza sonucu gerçekleşen tüm hasarlar için isteğe bağlı HP Beklenmeyen Hasar Koruması Care Pack'i gerekir.
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