Datablad

OMEN by HP Outpost-musmatta
Var i främsta ledet. Ladda fullt. Levla upp.
OMEN Outpost är designad för alla spelare och anpassar sig till din spelstil med en vändbar musmatta som inte fransar
sig med hårda och mjuka sidor. Ladda din trådlösa mus och andra enheter med inbyggd Qi - trådlös laddning.

Qi - trådlös laddning

Full laddningseffekt på 5 W

Placera OMEN Photon och andra Qi-aktiverade trådlösa enheter som
t.ex. din smarttelefon på laddningsområdet för en stabil och enkel
laddning - allt utan kablar eller portar.

Medan den är inkopplad laddar den här musmattan dina enheter
enkelt med en laddningseffekt på 5 watt. OMEN Photon kan fulladdas
på endast 2,5 timmar.1
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Höjdpunkter
Vändbar musmatta med en hård och mjuk sida
Välj mellan en hård eller mjuk musmatta som inte fransar sig och spela ditt absolut bästa. Den mjuka musmattan ger exakt kontroll för spelare
med låga DPI medan den hårda ger smidiga rörelser för spelare med höga DPI.
Oberoende laddningsområde
Ladda enheter medan du spelar - med ett oberoende Qi-aktiverat laddningsområde ovanför den faktiska musmattan.
RGB LED-belysning
Ta kontroll över din kommandocentral med upp till 16,8 miljoner RGB LED-färgkombinationer där alla är programmerbara via OMEN Command
Center.
Fulländad yta från kant till kant
Båda sidorna av musmatta ger en jämn ytstruktur vilket optimerar prestandan hos musens sensor på alla delar av musmattan.

1 Laddningstiden kan variera beroende på strömförsörjningens utmatning.

2 HP ger två års begränsad garanti med onlinesupport tillgänglig 24x7. Vänd dig till HPs kundsupportcenter för mer information eller gå till www.hp.com/go/orderdocuments. Internetåtkomst krävs och ingår inte.
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Kompatibilitet

Kompatibel med datorer från HP med USB-port.

Produktmått

34,6 x 34,4 x 1,05 cm

Vikt

0,69 kg; Förpackat: 1,28 kg

Garanti

Två års begränsad garanti

Medföljer

Musmatta; USB-A-adapter; Produktmeddelande; Snabbstarthandbok; OMEN-klistermärke

Ursprungsland

Tillverkad i Kina

Produktnummer

6CM14AA

Beställningsinfo

6CM14AA#ABB: 193808040368

Kompatibla operativsystem

Windows 10 eller högre
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