Folha de Dados

Tapete para Rato HP Pavilion
Gaming 300
Maximiza a precisão e a
execução de movimentos

Trabalhar e jogar nunca foi
tão simples, graças a um
tapete de tecido grande
para rato que te permite
executar movimentos
incríveis e aumentar a
precisão.
Todo o espaço de que precisas
●
Com uma superfície de 400 x 350 mm, terás todo o espaço e controlo para
executar todos os teus movimentos e combos, independentemente do quão
baixo for o DPI.
Concebido para durar e perdurar
●
Com uma superfície de tecido duradoura e à prova de desgaste, o teu tapete
para rato irá certamente durar, independentemente da frequência com que
jogares.
Leve e portátil
●
Trabalha e joga em qualquer lugar graças a um tapete para rato com 2 mm de
espessura que pode ser facilmente enrolado para facilitar o transporte.

Folha de Dados

Tapete para Rato HP Pavilion Gaming 300

Dimensões

Fora da caixa: 400 x 350 x 5 mm
Embalado: 385 x 71 x 71 mm

Peso

Fora da caixa: 0,23 kg
Embalado: 0,32 kg

Garantia

Cobertura de confiança: Usufrua tranquilamente do seu artigo com uma garantia limitada normal de 2 anos da
HP.

Cor do Produto

Preto e verde

Informações adicionais

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

Conteúdo da embalagem

Tapete para rato; Informações sobre o produto; Garantia

Os resultados dos testes HP Total Test Process não constituem uma garantia de desempenho futuro sob estas condições de teste. Quaisquer danos ocorridos no
âmbito dos testes HP Total Test Process ou quaisquer danos acidentais requerem o HP Accidental Damage Protection Care Pack (HP Care Pack de Proteção Contra
Danos Acidentais) opcional.
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