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Rato sem Fios OMEN by HP Photon

O verdadeiro desempenho de um rato sem fios

Obtém desempenho e esquece os fios. O OMEN Photon é um rato sem fios que muda as regras do jogo e é tão rápido
quanto os seus concorrentes com fios. Joga e domina com o carregamento Qi sem fios, um design ergonómico e precisão
de ponta.

Tão rápido quanto o desempenho de umTão rápido quanto o desempenho de um
rato com fiosrato com fios
Com a tecnologia sem fios pró-ativa, este
rato é tão rápido quanto os seus
concorrentes com fios, permitindo-te
apontar, mover e reagir rapidamente à ação
no jogo.

Carregamento Qi sem fiosCarregamento Qi sem fios
O carregamento Qi sem fios permite-te
carregar facilmente este rato. Basta colocar o
rato numa área de carregamento Qi para
carregar completamente a bateria sem
recorrer a cabos ou fios.

Bateria para um dia inteiroBateria para um dia inteiro
Joga todo o dia com um sistema de poupança
de energia que permite uma autonomia até
50 horas, enquanto o OMEN Command
Center te mantém informado dos níveis da
bateria em tempo real.

 A autonomia real da bateria varia consoante a utilização e as condições ambientais, e diminui naturalmente ao longo do tempo e com a utilização.
 Foram realizados testes ao tempo de resposta dos switches, tendo sido comparados switches ótico-mecânicos com switches mecânicos convencionais.
 HP includes a two-year limited warranty with online support available 24x7. Consult the HP Customer Support Center for details, or go to www.hp.com/go/orderdocuments. Internet access required and not included.
 Testado com Fortnite e Warframe.
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CaracterísticasCaracterísticas

Capacidade de resposta ultrarrápida. Experiência de gaming ultraduradoura.Capacidade de resposta ultrarrápida. Experiência de gaming ultraduradoura.
Diz adeus ao input lag. Com a melhor tecnologia de switches ótico-mecânicos na indústria, a deteção de feixes de luz permite um tempo de resposta
de 0,2 ms por clique, ou seja, 3 vezes mais rápido do que um switch de um rato mecânico convecional.

Sê rápido. Sê preciso.Sê rápido. Sê preciso.
Com um alcance de DPI entre 100 e 16 000 e um sensor ótico PixArt PAW3335 de classe eSports, este rato adapta-se à tua forma de jogar, garantindo
uma deteção precisa e rápida.

Ergonomia e confortoErgonomia e conforto
Graças ao design ambidestro configurável, aos descansos removíveis para dedos e aos botões laterais esculpidos, poderás jogar e dominar de forma
confortável e ergonómica.

Cliques precisos e consistentesCliques precisos e consistentes
Concebido para se adaptar a mãos de todos os tamanhos, mesmo com diferentes formas de pega, como Claw grip, Palm grip ou Fingertip grip. Com
dobradiças de articulação incorporadas, conseguirás cliques precisos e consistentes, independentemente da forma como jogas.

11 botões programáveis11 botões programáveis
Com controlo de DPI em tempo real e 11 botões programáveis através do OMEN Command Center, serás capaz de executar comandos e atacar com
apenas um clique.

Joga exibindo as tuas cores e o teu estiloJoga exibindo as tuas cores e o teu estilo
Joga e domina com 16,8 milhões de combinações de cor LED RGB, todas personalizáveis através do OMEN Command Center.
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CompatibilidadeCompatibilidade Compatível com todos os portáteis e computadores de secretária com uma porta USB disponível.

Dimensões do produtoDimensões do produto 12,9 x 9,2 x 4,4 cm

PesoPeso 0,14 kg; Embalado: 0,48 kg
0,31 lb

GarantiaGarantia Garantia limitada de dois anos

Conteúdo da embalagemConteúdo da embalagem
Rato sem Fios OMEN by HP Photon; Recetor USB sem fios pró-ativo; Cabo USB para carregamento/dados; Adaptador de extensão do recetor; Botões laterais (2 à
esquerda, 2 à direita); Tampa do botão lateral; Descanso para os dedos (1 à esquerda, 1 à direita); Guia de iniciação rápida; Cartão de garantia; Informações sobre o
produto; Autocolante OMEN

País de origemPaís de origem Fabricado na China

Número do produtoNúmero do produto 6CL96AA

Informações para encomendasInformações para encomendas 6CL96AA#ABB: 193808039942

Sistemas operativos compatíveisSistemas operativos compatíveis Xbox ; PlayStation ; Windows 10 e superior; macOS (versão 10.11 ou posterior)

© Copyright 2019 HP Development Company; L.P. As informações apresentadas estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações de garantia expressas que acompanham os respetivos
produtos e serviços. Nada do aqui apresentado deverá ser interpretado como constituição de garantia adicional. A HP não é responsável por omissões nem erros técnicos ou editoriais aqui apresentados. O produto real poderá ser diferente do apresentado na imagem.
Microsoft, Xbox e Windows são marcas registadas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation, nos E.U.A. e/ou noutros países. Todas as outras marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários. MacOS é uma marca comercial da Apple Inc., registada nos
E.U.A. e noutros países. PlayStation é uma marca comercial ou marca registada da Sony Interactive Entertainment Inc. O símbolo "QI" é uma marca comercial do Wireless Power Consortium.
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