Pełna moc przed nami!
Mysz do gier SHARK Force II przywraca jedną z naszych najpopularniejszych
klasyków. Podczas gdy niezwykły projekt, z jego kanciastymi konturami, został
utrzymany w trzech różnych wersjach kolorystycznych, teraz daliśmy myszce
niewielkie ulepszenie pod maską.
Dzięki znacznie mocniejszemu czujnikowi i sześciu wybieralnym poziomom DPI
myszka jest bardziej elastyczna i wszechstronna, podczas gdy nacisk pozostaje
na podstawowych rzeczach, których naprawdę potrzebuje SHARK Force II.

Switch DPI z sześcioma ustawieniami
(400, 800, 1600, 2400, 3200, 4200)

Precyzyjna i
dopracowana rolka

Gumowa
powierzchnia
dla lepszego trzymania

Dwa łatwo dostępne
przyciski kciukowe

Nowo zdefiniowany klasyk
SHARK Force II
powraca z jeszcze
większą mocą.
Teraz wewnątrz myszy
działa potężny czujnik
optyczny PixArt
PMW3519.
Posiada on precyzyjną
rozdzielczość 4200 DPI,
dzięki czemu gryzoń
nadaje się zarówno do
gier, jak i do codziennego użytkowania.

Chcąc zapewnić jeszcze większą elastyczność podczas
manewrów w grach lub pracy biurowej, sześć wstępnie
ustawionych stopni DPI można płynnie wybierać za
naciśnięciem jednego przycisku.
Podświetlenie logo SHARK Force na myszy pokazuje,
który krok jest aktualnie wybrany.

Wypróbowany i zaufany projekt
zapewniający optymalne wykorzystanie
Podobnie jak jego poprzednik, SHARK Force II również imponuje sprawdzonym,
charakterystycznym designem. Boki myszy wyginają się z tyłu, nadając kształt niezwykle ergonomiczny dla praworęcznych. Jest przyjemny w dotyku za pomocą
gumowanej powierzchni, która wraz z podpórką na kciuk gwarantuje również pewne
trzymanie.
Z boku znajdują się także dwa przyciski obsługiwane kciukiem, umożliwiające dodatkowe opcje obsługi gier i przeglądania.
Dzięki trzem różnym wersjom kolorystycznym SHARK Force II zapewnia wszechstronność, wraz z możliwością wyboru wyglądu.

BLACK EDITION

WHITE EDITION

GREY EDITION

Specyfikacja
Ogólne
Maks. DPI/CPI:
Min. DPI/CPI:
Sensor:
Chipset:
Podświetlenie:
Odświeżanie USB:
Odczytów na sekundę:
Cali na sekundę:
Maks. Akceleracja:
Ślizgacze do myszki:
Wersje kolorystyczne:
Waga bez kabla:
Wymiary (dł. x sz. x w.):
Obsługiwane systemy
operacyjne:

Właściwości przycisku
4200
400
Optyczny
PixArt PMW3519

1000 Hz
4000
48
10 g
4, UPE
Czarny, Biały, Szary
120 g
122 x 74 x 40 mm
Windows

Liczba przycisków:
6
Cykl życia przycisków: Min. 10 milionów kliknięć

Właściwości DPI
Kroki DPI:
DPI Switch:
Wskaźnik DPI:

400 / 800 / 1600 / 2400 /
3200 / 4200

LED

Kable i podłączenia
Podłączenie:
Pozłacane styki USB:
Kabel z oplotem:
Długość kabla:

USB


180 cm

Opakowanie zawiera
SHARK Force II, Instrukcję,
Dodatkowy zestaw ślizgaczy

sharkoon.com

