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Zó goed dat je niet meer loslaat

Bereid je voor op de ultieme gamebeleving vanuit de palm van je hand. De E-sport OMEN Radar 3 gamingsensor, die tot
16.000 dpi  ondersteunt, biedt optimale precisie. Profiteer van totale muiscontrole met een tot 25 g aanpasbaar
gewicht . En dankzij de in het OMEN Command Center aanpasbare softwareopties kun je gamen zoals jij dat wilt.

Je kunt niet precies genoeg
zijn
Verbeter je nauwkeurigheid met
de E-sport OMEN Radar 3-
sensor, ontwikkeld in
samenwerking met PixArt, die
tot 16.000 dpi ondersteunt met
99% precisie, 450 IPS,
acceleratie en zelfkalibratie .

Gooi je gewicht in de strijd
Ervaar optimale controle met
een gewicht  tot 25 g, zodat je
de muis kunt afstemmen op de
manier waarop jij gamet.

Game op je eigen manier
Speel op jouw manier dankzij
de opties in het OMEN
Command Center, met 16,8
miljoen kleuren, 6
programmeerbare knoppen en
100-16.000 dpi.

Blijf klikken
Optimaliseer je responstijd met
de extreem betrouwbare
Omron-schakelaars met een
levensduur van 50 miljoen kliks.

 Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
 Gewicht en systeemafmetingen kunnen variëren afhankelijk van de configuratie en productieverschillen.
 HP biedt één jaar garantie met 24/7 beschikbare online support. Neem contact op met de klantenservice van HP voor meer informatie of ga naar www.hp.com/go/orderdocuments. Internettoegang is vereist maar niet

inbegrepen.
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Pluspunten

Afgestemd op de palm van je hand
De rubberen handgreep zorgt ervoor dat de muis prettig in de hand ligt zodat je urenlang kunt gamen.

Eén keer instellen en je hoeft er nooit meer naar om te kijken
Game comfortabel dankzij het OMEN Command Center, dat jouw voorkeursinstellingen en een onbeperkt aantal profielen onthoudt, zodat je nooit
meer een klik zult missen.

Zorg dat je niet verstrikt raakt
Profiteer van de gevlochten kabel die niet verwikkeld raakt met andere kabels, die is ontworpen om heel lang mee te gaan.
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Compatibiliteit Compatibel met pc's met USB-poort.

Afmetingen 128 x 74,5 x 41 mm

Gewicht 0,145 kg; In verpakking: 230 gr

Garantie Garantie voor zekerheid: Twee jaar standaardgarantie van HP geeft zekerheid.

Inhoud van de doos Muis; Snelle-installatieposter; Garantiedocumentatie; Productinformatie; OMEN-sticker

Land van herkomst Geproduceerd in China

Bestelnr. 8BC53AA

Bestelinfo 194441039269

Compatibele besturingssystemen Windows 10 en hoger

Technische informatie

• Trackingprecisie: 99% • Dpi: 100 – 16000 (standaard 1600) • Acceleratie: Max 50 gram • Trackingsnelheid: 400 IPS • Pollingrate: Standaard
rapportfrequentie: 1 ms (kan geprogrammeerd worden naar 1 ms, 2 ms, 4 ms, 8 ms via het OMEN Command Center) • Oriëntatie: Gevormd
naar de rechterhand • Greep: Palm of vingers • Kabel: Gevlochten • Instelbaar gewicht: 5 gewichten van elk 5 gram • Levensduur schakelaar:
Linker en rechter schakelaar: Omron levensduur schakelaars 50 miljoen
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