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Lage frictie. Hoge
snelheid.

Snelheid is van groot belang
als je je tegenstander wil
verslaan. Dankzij het
duurzame, harde oppervlak
met lage frictie kun je met
de OMEN by HP muismat
razendsnel spelen met
optimale sensorprestaties.
Perfect voor gamers die
gebruikmaken van hoge dpi
voor precieze bewegingen.

Minder kracht. Meer winnen.
● Dankzij het oppervlak met ultralage frictie is deze muismat perfect voor
gamers die gebruikmaken van hoge dpi. Je muis beweegt met minimale kracht
voor een minimaal aantal fouten.

Constante textuur. Optimale prestaties.
● Het eenvoudige, gladde oppervlak van deze muismat zorgt ervoor dat
muisbewegingen direct worden omgezet in cursorbewegingen voor optimale
prestaties.
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Pluspunten

Geen vergissingen
De rubberen onderkant biedt stabiliteit, zelfs wanneer het er echt op aankomt.

Drielaagse constructie voor het zwaardere werk
Speciaal ontworpen voor taaie spellen met een oppervlak met lage frictie, stevige basis en rubberen antisliponderkant.

Getest. En vervolgens opnieuw en opnieuw getest.
Deze muismat is grondig getest om bestand te zijn tegen meer dan 250 km aan muisbewegingen en voor duurzaamheid onder extreme temperaturen.1

1 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. Het werkelijke product kan afwijken van de foto.
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Afmetingen Zonder verpakking: 340 x 270 x 1 mm
In verpakking: 350 x 310 x 10 mm

Gewicht Zonder verpakking: 220 gr
In verpakking: 370 gr

Garantie Garantie voor een gerust gevoel: Eén jaar standaardgarantie van HP geeft zekerheid.

Productkleur Zwart

Aanvullende informatie P/N: 2VP01AA #ABB
UPC/EAN code: 192018120068

Land van herkomst Taiwan

Inhoud van de doos Muismat; Productkennisgeving; Garantie; OMEN-sticker

1 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. Het werkelijke product kan afwijken van de
foto.
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