Datasheet

HP Pavilion gamingmuis 200
RGB-verlichting. Ergonomische grip.
Je volgende gamingsessie krijgt nu nog meer controle, gemak en kleur. De HP Pavilion gamingmuis 200 is optimaal
ontworpen voor precisiecontrole en valt op door zijn ergonomisch design en verlichting met RGB-spectrum.

Extreme precisie

Gamen met kleur

Pas instellingen aan tijdens het gamen

Ervaar hoe je nauwkeurig richt en de cursor
beweegt met een optische gamingsensor
met 3200 dpi PixArt.

Pas de RGB-verlichting aan met twaalf
verschillende opties: regenbooggolf,
spectrum, vast en meer.

Wijzig de lichteffecten en het aantal dpi
eenvoudig en in realtime met de bovenste
muisknoppen.
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Pluspunten
Ligt goed in de hand
Door zijn ontwerp met rechtshandige ergonomische vorm en omvang ligt hij bij de meeste mensen comfortabel in de hand.
Bediening op maat
Pas de besturingselementen in je game helemaal naar wens aan met vijf aanpasbare knoppen.
Dekking voor zekerheid
Twee jaar standaardgarantie van HP geeft zekerheid
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Compatibiliteit

Compatibel met alle notebooks en desktop pc's met een vrije USB-poort

Afmetingen

125 x 75 x 40,5 mm

Gewicht

0,12 kg

Garantie

Eén jaar garantie.

Inhoud van de doos

HP Pavilion gamingmuis 200; garantie; Gids voor snelle installatie; Productkennisgeving

Land van herkomst

China

Bestelnr.

5JS07AA

Bestelinfo

5JS07AA#ABB: 193015920408

Compatibele besturingssystemen

Windows 7 Windows 8 Windows 10
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