Fişă tehnică

OMEN by HP Reactor Mouse
Viteza comutatorului
optic descoperă orice.

Obţine un avantaj
competitiv superior cu
comutatoarele
opto-mecanice extrem de
rapide şi particularizează-ţi
drumul spre o victorie
confortabilă.
Răspuns foarte rapid. Utilizare foarte durabilă.
●
Spune adio răspunsului întârziat. Cu tehnologia de comutare opto-mecanică
lider în industrie, detectarea fasciculului de lumină permite răspunsul la clic în
numai 0,2 ms – de 3 ori mai rapid decât comutatorul unui mouse mecanic
tradiţional. Răspunzi mai rapid în timpul jocului şi te bucuri de durabilitatea
extinsă, graţie duratei de viaţă de 50 de milioane de clicuri.
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Confort personalizabil:
●
Indiferent de tipul tau de prindere, poţi alege din multiplele poziţii de rezemare
a palmei, pentru cel mai bun confort în timpul jocului.
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Caracteristicile produsului
Fii rapid. Fii precis.
Echipat cu cel mai avansat senzor optic de 16.000 DPI, de nivel eSports, pentru viteză şi precizie superioare.
Cablu metalic de ultimă oră:
Primul cablu USB metalic din industrie stă întins, nu face bucle şi este foarte durabil.
Arată adevăratele tale culori:
Particularizează iluminarea şi efectele cu opţiunile pentru până la 16,8 milioane de culori, din OMEN Command Center.
Joacă dur, cu uşurinţă:
Graţie formei ergonomice pentru mâna dreaptă şi reazemului pentru degetul mare, confortul nu dispare în timpul lungilor sesiuni de joc.
Mouse-ul tău. Calea ta.
Modelează-ţi stilul de joc cu cele şase butoane particularizabile ale mouse-ului, inclusiv controlul din zbor pentru DPI.
Susţinut de OMEN Command Center:
Mergi încrezător spre victorie utilizând OMEN Command Center, care îţi oferă controlul complet asupra dispozitivelor tale OMEN. Particularizează iluminarea,
performanţele şi funcţionalitatea butoanelor – puterea este cu tine.

Testul timpului de răspuns al comutatorului s-a efectuat prin compararea comutatorului opto-mecanic cu comutatorul mecanic tradiţional. Produsul real poate să difere de cel prezentat în imagine.

Fişă tehnică

OMEN by HP Reactor Mouse

Dimensiuni

Despachetat: 4,16 x 8 x 12,25 cm
Împachetat: 22 x 8 x 16 cm

Greutate

Despachetat: 0,16 kg
Împachetat: 0,39 kg

Garanţie

Acoperire liniştitoare: lucraţi fără grijă, cu o garanţie limitată HP standard de un an.

Informaţii suplimentare

număr produs: 2VP02AA
Cod UPC/EAN: 2VP02AA#ABB: 192018120099

Ţara de origine

China

Ce se găseşte în cutie

Mouse; notificare despre produs; garanţie; poster de pornire rapidă; etichetă OMEN

Testul timpului de răspuns al comutatorului s-a efectuat prin compararea comutatorului opto-mecanic cu comutatorul mecanic tradiţional. Produsul real poate să
difere de cel prezentat în imagine.
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