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Myszka przewodowa LM30
Lioncast
Cena

189,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Opis produktu
Ergonomiczna myszka z 12 bocznymi klawiszami dla fanów gier RPG i MMO. Lioncast LM30 wyróżnia się z tłumu swoimi
unikalnymi cechami. Najwyższej jakości materiały, komfort użytkowania i stylowy design sprawiają, że każdy gracz będzie z
niej zadowolony. Specjalnie zaprojektowana do gier MMO, mysz LM30 świetnie sprawdza się również w grach RPG. Bez
względu na to jakie gry preferujesz, mysz LM30 nie zawiedzie Twoich oczekiwań. Dodatkowo, 12 bocznych przycisków pozwoli
uwolnić potencjał drzemiący w każdym graczu. Myszka Lioncast LM30 jest niezaprzeczalnie wyjątkowa w swojej klasie. Gdy
tylko zaczniesz jej używać, zrozumiesz, że nie potrzebujesz jużżadnej innej. Amazon A+ Content: Ergonomiczna myszka
Lioncast LM30 ze specjalnie zaprojektowanym panelem bocznym z myśląo fanach gier RPG i MMO. Lioncast LM30 dominuje
swoimi cechami. Stworzona z wysokiej jakości materiałów tworzy idealne połączenie komfortu używania i estetyki wykonania
co w efekcie zadowoli każdego gracza. Chociaż została zaprojektowana dla gier MMO, mysz LM30 świetnie sprawdza się
również na polu walki gier RPG. Bez względu na to jakie gry preferujesz, mysz Lioncast LM30 zdecydowanie Cię nie zawiedzie.
Dowolnie programowalne klawisze i ergonomiczny design Dzięki niezrównanej funkcjonalności myszki Lioncast LM30,
wejdziesz na nowy poziom każdej rozgrywki. Ponad to, ergonomiczny kształt myszki LM30 zapewnia komfort przez godziny
grania. Precyzyjny sensor i swoboda dopasowania Dzięki sensorowi laserowemu o rozdzielczości 16400 DPI, możesz być
pewny czułości i precyzji myszki LM30 a częstotliwośćodświeżania na poziomie 1000 Hz zapobiega jakimkolwiek opóźnieniom.
Dołączony do myszki system regulacji wagi, pozwala na indywidualne dostosowanie do własnych preferencji. Dodatkowo,
dzięki podświetleniu LED Lioncast LM30 sprawi, że bez względu gdzie będziesz grał, na pewno zostaniesz zauważony.

Specyfikacja produktu:
Laser sensorowy: 16 400 DPI
Częstotliwość odświeżania: do 1 000 Hz
Czas reakcji: 1ms
Interfejs: USB
Rozmiar: 12.1 x 8.1 x 4.1 cm
Dodatki: Boczne klawisze kompatybilne z Mac OS, oprogramowanie Windows do programowania przycisków
Kolor: Czarny
Wersja opakowania: BOX
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