Φύλλο δεδομένων

Mouse Pad HP Pavilion Gaming
300
Μεγιστοποιήστε την
ακρίβεια και την κίνηση

Η δουλειά και το παιχνίδι
ποτέ δεν ήταν τόσο ομαλά,
όσο με το μεγάλο
υφασμάτινο mouse pad
που επιτρέπει μεγάλες
κινήσεις και αυξάνει τη
συνολική ακρίβεια.
Όλος ο χώρος που χρειάζεστε
●
Με την επιφάνεια διαστάσεων 400 x 350 mm που σας παρέχει όλο τον χώρο
και τον έλεγχο που χρειάζεστε, καμία κίνηση δεν θα αποδειχτεί πολύ
μεγάλη—Όσο χαμηλά και αν είναι τα DPI.
Αντέχει στη δοκιμή του χρόνου
●
Η επιφάνεια από ανθεκτικό ύφασμα που δεν ξεφτίζει, διασφαλίζει ότι το
mouse pad θα αντέξει για πολύ καιρό, όσο συχνά και αν παίζετε.
Λεπτό και φορητό
●
Πάρτε τη δουλειά και το παιχνίδι μαζί σας παντού, με πάχος 2 mm που
τυλίγεται εύκολα για φορητότητα.

Φύλλο δεδομένων

Mouse Pad HP Pavilion Gaming 300

Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: 400 x 350 x 5 mm
Συσκευασμένο: 385 x 71 x 71 mm

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: 0,23 kg
Συσκευασμένο: 0,32 kg

Εγγύηση

Κάλυψη που προσφέρει σιγουριά: Μείνετε ήσυχοι με την τυπική περιορισμένη εγγύηση δύο ετών της ΗΡ.

Χρώμα προϊόντος

Μαύρο και πράσινο

Πρόσθετες πληροφορίες

P/N: 4PZ84AA #ABB
UPC/EAN code: 192545881968

Περιεχόμενα συσκευασίας

Mouse Pad; Σημείωση για το προϊόν; Εγγύηση

Η διαδικασία ολοκληρωμένης δοκιμής HP δεν αποτελεί εγγύηση μελλοντικής απόδοσης υπό τις ίδιες συνθήκες δοκιμής. Για τις βλάβες που προκύπτουν υπό τις
συνθήκες της διαδικασίας ολοκληρωμένης δοκιμής HP ή τις βλάβες που οφείλονται σε ατύχημα, απαιτείται προαιρετικό HP Care Pack για προστασία από τυχαία
ζημιά.
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