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Myszka optyczna FK1 nowa
wersja Zowie
Cena

239,99 zł

Dostępność

Niedostępny

Czas wysyłki

28 dni

Opis produktu
Nowa myszka ZOWIE FK1 z nowoczesnym sensorem Avago ADNS-3310. Następca popularnego i nie produkowanego już
modelu ZOWIE FK PRO 2014.
Producent gamingowych myszek oraz nasz rodak Filip "NEO" Kubski zaprojektowali razem ponad rok temu myszkę dla graczy
o nazwie FK. Wzięła się ona oczywiście z inicjałów naszego gracza, który w tym roku między innymi wygrał turniej Counter
Strike na Intel Extreme Masters w Katowicach, a na wielu zagranicznych serwisach jest on uważany za najlepszego gracza
dekady. Po wielu nowych testach, producent pragnął odświeżyć myszkę ustawiając w niej nowy bardziej zaawansowany
sensor Avago ADNS-33310, który potrafi o wiele bardziej wychwytywać szczególnie szybkie ruchy w czasie gier typu FPS.
Tak jak we wcześniejszym modelu, kształt myszki ZOWIE FK1 jest maksymalnie dopasowany do ręki standardowego gracza.
Do tego waga FK1 nie przekracza 90g, a spód jest pokryty w dużej powierzchni przez wysokiej jakości ślizgacze. Razem daje to
efekt, że myszka praktycznie sama jeździ po podkładce, tak jakby była praktycznie poduszkowcem. Jest to w tym momencie
bardzo dobre rozwiązanie szczególnie dla graczy, którym nie raz wysiadał nadgarstek właśnie z powodu kiepskiego kształtu
myszki oraz za dużego tarcia o podkładkę.
Zalety:
Wymiary myszki przystosowane do ręki dorosłego mężczyzny
Niska waga myszki - mniejsze zmęczenie po dłuższej grze
Duża powierzchnia ślizgaczy - lekkie przesuwanie myszki na miękkich podkładkach
Poprzednik to zwycięzca w testach na najbardziej wygodną myszkę dla graczy
Zaawansowany technologiczne sensor AVAGO ADNS-3310

Specyfikacja produktu:
producent: Zowie
typ myszy: optyczna
rozdzielczość: 3200 dpi
komunikacja z myszą: przewodowa
profil myszki: uniwersalny (dla prawo i leworęcznych)
ergonomiczny kształt: tak
liczba przycisków: 5 szt.
programowanie przycisków: nie
rolka przewijania: 1 szt.
kolor:
z nowym
logo i białą rolką
wersjaczarny
opakowania:
BOX
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