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OMEN by HP Photon draadloze muis

Draadloos zonder impact op de prestaties

Kies voor draadloos zonder prestatieverlies. De OMEN Photon is de innovatieve draadloze muis die net zo snel is als zijn
bekabelde concurrenten. Blijf in de game met Qi draadloos opladen, een ergonomisch ontwerp dat perfect in de hand
ligt en voor superieure precisie zorgt.

Net zo snel als een muis met kabelNet zo snel als een muis met kabel
Met proactieve draadloze technologie is
deze muis net zo snel als zijn bekabelde
concurrenten zodat je snel kunt schieten,
volgen en reageren bij het gamen.

Qi draadloos opladenQi draadloos opladen
Met Qi draadloos opladen kun je deze muis
gemakkelijk volledig opladen. Plaats de muis
gewoon op een Qi-oplaadgedeelte en laad
de batterij volledig draadloos op.

Batterij die de hele dag meegaatBatterij die de hele dag meegaat
Speel de hele dag door met een
energiebesparend systeem dat een
batterijlevensduur tot 50 uur mogelijk
maakt, terwijl OMEN Command Center je in
real time op de hoogte houdt van de
batterijniveaus.

 De werkelijke batterijlevensduur varieert afhankelijk van het gebruik en de omgevingscondities en neemt af met de tijd en met het gebruik.
 Er is een test uitgevoerd waarbij de responstijden tussen de optisch-mechanische schakelaar en de traditioneel-mechanische schakelaar met elkaar zijn vergeleken.
 HP geeft twee jaar garantie met 24x7 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.
 Getest met Fortnite en Warframe.
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PluspuntenPluspunten

Ultrasnelle responstijd. Ultraduurzaam gamen.Ultrasnelle responstijd. Ultraduurzaam gamen.
Invoervertraging behoort voortaan tot het verleden. Met de toonaangevende optisch-mechanische schakelaartechnologie maakt
lichtbundeldetectie een 0,2 ms klikresponstijd mogelijk die 3 keer zo snel is als bij een traditionele mechanische muisschakelaar.

Wees snel. Wees nauwkeurig.Wees snel. Wees nauwkeurig.
Met een DPI-bereik tussen de 100-16.000 en esports-grade PixArt PAW3335 optische sensor past deze muis zich aan je speelstijl aan en zorgt
voor een snelle, nauwkeurige tracking.

Comfortabel ergonomisch ontwerpComfortabel ergonomisch ontwerp
Met een configureerbaar, tweehandig ontwerp zoek je de perfecte pasvorm met afneembare vingersteunen en knoppen aan de zijkant die zijn
gevormd om een comfortabel, ergonomisch gevoel te geven.

Zuivere, consistente klikkenZuivere, consistente klikken
Ontworpen om zich aan te passen aan alle handformaten, zelfs met verschillende handgrepen zoals klauw, palm en vingertop. Met ingebouwde
pivotscharnieren, kun je zuivere, consistente klikken verwachten, ongeacht hoe je speelt.

11 programmeerbare knoppen11 programmeerbare knoppen
Met de on-the-fly DPI-besturing en 11 knoppen die via OMEN Command Center programmeerbaar zijn, kun je met één klik commando's en
aanvallen uitvoeren.

Beken kleurBeken kleur
Maak je battle station gevechtsklaar met maximaal 16,8 miljoen RGB LED kleurcombinaties, allemaal aanpasbaar via het OMEN Command Center.
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CompatibiliteitCompatibiliteit Geschikt voor alle notebook- en desktopcomputers met een vrije USB-poort.

AfmetingenAfmetingen 12,9 x 9,2 x 4,4 cm

GewichtGewicht 140 gr; In verpakking: 480 gr
0,31 lb

GarantieGarantie Twee jaar garantie

Inhoud van de doosInhoud van de doos OMEN by HP Photon draadloze muis; Proactieve draadloze USB-ontvanger; USB laad-/datakabel; Adapter voor de uitbreiding van de ontvanger; Zijknoppen (2 x links,
2 x rechts); Klepje voor de zijknop; Vingersteun (1 x links, 1 x rechts); Snelstartgids; Garantiekaart; Productbeschrijving; OMEN-sticker

Land van herkomstLand van herkomst Geproduceerd in China

Bestelnr.Bestelnr. 6CL96AA

BestelinfoBestelinfo 6CL96AA#ABB: 193808039942

Compatibele besturingssystemenCompatibele besturingssystemen XBox ; PlayStation ; Windows 10 en hoger; MacOS 10.11 of nieuwer

© Copyright 2019 HP Development Company; L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen
die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of
redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document. Het werkelijke product kan afwijken van de foto. Microsoft, Xbox en Windows zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle
overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende eigenaren. MacOS is een handelsmerk van Apple Inc., dat is geregistreerd in de V.S. en andere landen. PlayStation is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Sony Interactive Entertainment
Inc. Het 'Qi '-symbool is een handelsmerk van het Wireless Power Consortium
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