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Myszka optyczna Deathadder
World of Tanks Razer
Cena

199,99 zł

Cena poprzednia

279,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Opis produktu
Razer Deathadder 2013 World of Tanks Edition, dzięki unikalnemu wzornictwu nawiązującemu do World of Tanks jest
idealnym rozwiązaniem dla fanów tej popularnej gry.
Razer Deathadder 2013 to świetny następca Deathaddera - ulepszony design obudowy wzbogacony o gumowane elementy
zapewniające jeszcze lepszą kontrolę nad gryzoniem - oraz nowe "serce", nowoczesny sensor optyczny 4G o rozdzielczości
6400 DPI zapewni dokładność, kontrolę i prędkość godną szczytowego urządzenia na rynku dla graczy. Poczuj w dłoni moc
urządzenia, które dzięki postępowi technologicznemu staje się jeszcze bardziej śmiercionośne dla twych wrogów.
Najważniejsze cechy:
Najnowszy sensor optyczny o rozdzielczości 6400 DPI specjalnie pozbawiony opcji kontroli poślizgu dla zapewnienia jeszcze
większej kontroli by nawet najdelikatniejsze ruchy były płynne i dokładne byś nigdy nie chybił headshota!
Nowy ergonomiczny design obudowy wzbogacony o gumowane elementy dla jeszcze lepszej kontroli nad tym śmiercionośnym
narzędziem. Przystosowany dal osób prawo- ręcznych
5 indywidualnie programowalnych klawiszy
Myszka nie wchodzi w tryb uśpienia(always-On mode)
Zmiana rozdzielczości w locie
Dane techniczne:
komunikacja: przewodowa(kabel USB)
sensor: optyczny 4G
czułość: 6400 DPI
akceleracja: 50G
maks. Prędkość: 500cm/s
- Ilość klawiszy: 5 programowalnych
- próbkowanie: 1000 Hz
- dł. kabla:2m
- pozłacane styki USB
- Synapse 2.0

Wymagania systemowe:
System operacyjny: Windows XP/Vista/7/8 Mac OS X
Połączenie z internetem dla pobrania sterowników
przynajmniej 35mb wolnej przestrzeni dyskowej
rejestracja konta w celu korzystania z usługi Synapse 2.0

Specyfikacja produktu:
producent: Razer
typ myszy: optyczna
rozdzielczość: 6400 dpi
komunikacja z myszą: przewodowa
profil myszki: dla praworęcznych
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ergonomiczny kształt: tak
liczba przycisków: 5 szt.
programowanie przycisków: tak
rolka przewijania: 1 szt.
kolor: World of Tanks Edition
wersja opakowania: BOX
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