Fişă tehnică

Suport de mouse HP Pavilion
Gaming 300
Maximizezi precizia şi
mişcarea

Lucrul şi jocul nu au fost
niciodată mai cursive decât
cu suportul mare din pânză
pentru mouse, care permite
mişcări ample şi creşte
precizia generală.

Tot spaţiul de care ai nevoie
●
Nicio mişcare nu este prea amplă pe suprafaţa de 400 x 350 mm, care îţi oferă
tot spaţiul şi controlul de care ai nevoie – indiferent cât de scăzută este
valoarea DPI.
Rezistă testului timpului
●
Suprafaţa din pânză durabilă, anti-uzură, te asigură că indiferent cât de
frecvent te joci, suportul de mouse va rezista cu siguranţă.
Subţire şi portabil
●
Iei cu tine oriunde lucrările şi jocurile, graţie grosimii de 2 mm care permite
rularea, pentru portabilitate.

Fişă tehnică

Suport de mouse HP Pavilion Gaming 300

Dimensiuni

Despachetat: 400 x 350 x 5 mm
Împachetat: 385 x 71 x 71 mm

Greutate

Despachetat: 0,23 kg
Împachetat: 0,32 kg

Garanţie

Acoperire liniştitoare: lucrezi fără grijă, cu o garanţie limitată HP standard de doi ani.

Culoarea produsului

Negru şi verde

Informaţii suplimentare

număr produs: 4PZ84AA #ABB
Cod UPC/EAN: 192545881968

Ce se găseşte în cutie

Suport de mouse; notificare despre produs; garanţie

HP Total Test Process nu este o garanţie a performanţelor viitoare în aceste condiţii de testare. Acoperirea daunelor în condiţiile de testare HP Total Test Process sau
a deteriorărilor accidentale necesită un serviciu opţional HP Care Pack de protecţie la deteriorare accidentală.
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