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Bilda teammed precision

För att vinna krävs det
teamwork och med de rätta
verktygen kan du ta spelet
och ditt team till nya
skyhöga nivåer. OMEN by
HP-musen är konstruerad
för precision och är en
framgångsfaktor vid alla
utmaningar som dyker upp i
dina spel. Hängmed i spelets tempo

● Var beredd på allt med Omrons mekaniska omkopplare som är optimerade för
att ge snabbare svarstider och en livslängd på 10 miljoner klickningar.

Behåll kontrollen i farten
● Fatta nya beslut i farten med knappar som låter dig justera allt från upplösning
till avsökningsfrekvens – utan att behöva avbryta spelet eller öppna fler
program.

Klicka. Direkt påmålet
● Krypskyttar är träffsäkra, precis som du. Med den extra tumknappsfunktionen
”Sniper Mode” kan du sänka DPI-värdet till 400 för att öka precisionen när du
siktar, så att du aldrig behöver missa ett skott igen.
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Höjdpunkter

Skräddarsydd precision
Finjustera din precision med ett DPI-omfång på 1 600–5 000 och en ny optisk sensor som utformats för att ge skyhög precision.

Konstruerad för bekväm användning
Den ergonomiska högerhandsdesignen har fulländats med gummigrepp som ger extra kontroll och bekvämlighet.

6 anpassningsbara knappar
Det finns 6 knappar, inklusive tumknappar och en knapp för att rullklicka, som låter dig skräddarsy din spelupplevelse så att du alltid har chans att vinna.

Rulla mot nya framgångar
Du kan styra rullningshjulet med stor exakthet tack vare 24 spärrlägen som utformats för inzoomning, val av vapen och rad-för-rad-rullning

Lys upp ditt nästa drag
Anpassa musen med önskat LED-belysningsalternativ. Det finns 8 färger och 4 effekter att välja bland.
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Yttermått Utan emballage: 128 x 74 x 41 mm
Förpackat: 198 x 139 x 53 mm

Vikt Utan emballage: 0,12 kg
Förpackat: 0,19 kg

Garanti Täckning som ger dig frid i sinnet: Du kan sova lugnt med HPs begränsade standardgaranti på två år.

Produktens färg Svart

Mer information P/N: 3ML38AA #ABB
UPC/EAN code: 192018880054
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