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Optisen kytkimen
valonnopeutta.

Yllä seuraavalle tasolle
salamannopeiden
optomekaanisten kytkinten
avulla ja saavuta voitto
mukavasti.

Ultranopeat reaktiot. Ultrakestävää pelaamista.
●
Hyvästit syöttöviiveelle. Johtavan optomekaanisen kytkintekniikan
valontunnistus mahdollistaa jopa 0,2 millisekunnin vasteajan, mikä on kolme
kertaa nopeampi kuin perinteisten hiirien mekaanisilla kytkimillä. Reagoi peliin
nopeammin ja nauti kestävästä hiirestä 50 miljoonan klikkauksen käyttöiällä.
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Mukautettavaa mukavuutta:
●
Oli otteesi millainen tahansa, voit helposti valita useista
kämmentukivaihtoehdoista ja nauttia mukavasta pelaamisesta.
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Tuotteen ominaisuudet
Ole nopea. Ole tarkka.
Varustettu edistyksellisellä e-urheilutasoisella 16 000 DPI:n optisella sensorilla, joka tarjoaa äärimmäistä nopeutta ja tarkkuutta.
Huippuluokan metallikaapeli:
Alan ensimmäinen metallinen USB-kaapeli on litteä, taittumaton ja pitkäikäinen.
Näytä väreillä, kuka olet:
Räätälöi valot ja tehosteet OMEN Command Centerin jopa 16,8 miljoonalla värivaihtoehdolla.
Pelaa tosissasi, leikiten:
Käyttömukavuutta pitkiin peli-istuntoihin oikeakätisellä, ergonomisella muotoilulla ja peukalotuella.
Sinun hiiresi. Sinun tavallasi.
Muokkaa pelityyliäsi kuudella mukautettavalla painikkeella, joihin sisältyy tarkkuuden säätö lennossa.
OMEN Command Centerin teho:
Viitoita tie voittoon OMEN Command Centeristä, jonka kautta voit hallita täydellisesti kaikkia OMEN-laitteita. Mukauta valaistusta, suorituskykyä ja näppäinten
toimintoja. Valta on sinulla.

Kytkinten vasteaika testattu vertaamalla optomekaanisia kytkimiä perinteisiin mekaanisiin kytkimiin. Tuotteen ulkoasu saattaa poiketa kuvassa näkyvästä.
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Mitat

Ilman pakkausta: 4,16 x 8 x 12,25 cm
Pakattu: 22 x 8 x 16 cm

Paino

Ilman pakkausta: 0,16 kg
Pakattu: 0,39 kg

Takuu

Mielenrauhan takaava kattavuus: voit olla huoletta HP:n kahden vuoden rajoitetun vakiotakuun ansiosta.

Lisätietoja

P/N: 2VP02AA
UPC/EAN code: 2VP02AA#ABB: 192018120099

Valmistusmaa

Kiina

Pakkauksen sisältö
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Kytkinten vasteaika testattu vertaamalla optomekaanisia kytkimiä perinteisiin mekaanisiin kytkimiin. Tuotteen ulkoasu saattaa poiketa kuvassa näkyvästä.

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja
-palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun
sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.
07/18

