
Datasheet

HP Pavilion Gaming muismat 400

Stof. Kleur. Controle.

Wanneer je je gaming setup compleet wilt maken, moet deze er strak uitzien. Maak je look compleet met de HP Pavilion
Gaming muismat 400 die schitterende kleuren weergeeft en optimale controle in elke speelstijl biedt. En met de
ingebouwde USB pass-through kun je heel eenvoudig nog een ander apparaat aansluiten.

Een oppervlak voor alle
speelstijlen
De fijne textuur van de stof op
een oppervlak van 350 x 280
mm biedt een optimaal
ontwerp voor snelle en
gecontroleerde speelstijlen.

Pas je verlichting aan
Pas met één knop je muismat
aan met kleurrijke
ledverlichting.

Apparaataansluiting
Sluit je muis of ander USB-
apparaat aan met een
ingebouwde USB pass-through.

De rubberen ondergrond
blijft op zijn plek.
De ondergrond van natuurlijk
rubber voorkomt dat de
muismat onverwacht verschuift
tijdens het gebruik.

 De resultaten van het HP Total Test Process vormen geen garantie voor toekomstige prestaties onder deze testcondities. Een optioneel HP Accidental Damage Protection Care Pack biedt dekking tegen schade onder de
HP Total Test Proces testcondities en schade door ongelukken.
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Pluspunten

De rubberen ondergrond blijft op zijn plek.
De ondergrond van natuurlijk rubber voorkomt dat de muismat onverwacht verschuift tijdens het gebruik.

Getest op duurzaamheid
Grondig getest en bestand tegen 250 km aan muisbewegingen en blootstelling aan extreme temperaturen.1
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Compatibiliteit Compatibel met HP pc's met USB-poort.

Afmetingen 310 x 355 x 13 mm

Gewicht 320 gr; In verpakking: 0,64 kg
0.53 lb; In verpakking: 1.22 lb

Garantie Eén jaar standaardgarantie van HP geeft zekerheid.

Inhoud van de doos Muismat; Productkennisgeving; Garantie

Land van herkomst China

Bestelnr. 5JH72AA

Bestelinfo 193015901964

Compatibele besturingssystemen Windows 10; Windows 8; Windows 7

Kabellengte 180 cm

Connector, omschrijving USB 2.0
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