Datasheet

OMEN by HP Reactor Mouse
Snelheid van optische
schakelaars. Zet ze in
lichterlaaie.
Behaal een enorm voordeel
met razendsnelle
optisch-mechanische
schakelaars en
personaliseer de muis om
het pad naar de
overwinning vrij te maken.
Ultrasnelle responstijd. Ultraduurzaam gamen.
●
Neem afscheid van invoervertraging. Dankzij toonaangevende technologie
voor optisch-mechanische schakelaars en lichtstraaldetectie biedt deze muis
een klikresponstijd van 0,2 ms, drie keer sneller dan traditionele mechanische
muisschakelaars. Reageer sneller in het spel en profiteer van extra
duurzaamheid met een levensduur van 50 miljoen klikken.
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Aanpasbaar comfort:
●
Kies uit meerdere handpalmsteunposities om op een prettige manier te
gamen, ongeacht het type grip.
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Productfuncties
Wees snel. Wees nauwkeurig.
Uitgerust met de meest geavanceerde 16.000-dpi optische sensor van eSports-kwaliteit voor de ultieme snelheid en precisie.
Geavanceerde metalen kabel:
De eerste metalen, platte USB-kabel in deze klasse, waarmee knikken tot het verleden behoren en je gegarandeerd bent van extra duurzaamheid.
Toon je ware kleuren:
Pas de verlichting en effecten aan met maximaal 16,8 miljoen kleuren vanuit het OMEN Command Center.
Speel hard, met gemak:
Geniet van comfortabele, lange gamesessies met ergonomische vorm en duimsteun voor de rechterhand.
Jouw muis. Jouw manier.
Personaliseer de manier waarop je speelt met zes aanpasbare muisknoppen, inclusief tussentijds aanpassen van de dpi.
Powered by OMEN Command Center:
Behaal de overwinning met het OMEN Command Center, voor de volledige controle over je OMEN-apparatuur. Pas de verlichting , prestaties en functionaliteit aan – jij
hebt alle controle.

Schakelaarresponstijdtest uitgevoerd, optisch-mechanische schakelaar vergeleken met traditionele mechanische schakelaar. Het werkelijke product kan afwijken van de foto.
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Afmetingen

Zonder verpakking: 4,16 x 8 x 12,25 cm
In verpakking: 22 x 8 x 16 cm

Gewicht

Zonder verpakking: 160 gr
In verpakking: 390 gr

Garantie

Garantie voor een gerust gevoel: Eén jaar standaardgarantie van HP geeft zekerheid.

Aanvullende informatie

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

Land van herkomst

China

Inhoud van de doos

Muis; Productkennisgeving; Garantie; Snelstartposter; OMEN-sticker

Schakelaarresponstijdtest uitgevoerd, optisch-mechanische schakelaar vergeleken met traditionele mechanische schakelaar. Het werkelijke product kan afwijken
van de foto.

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen
die bij dergelijke producten en diensten worden meegeleverd. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden
opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten of weglatingen in dit document.
07/18

