Altstore.si - Gigatron d.o.o.
Gregorčičeva 13, 1000 Ljubljana
Davčna št.: si20355289
Telefon: 040 426 026
E-mail: prodaja@alt-store.si
WWW: www.www.altstore.si

Datum: 22.08.2019

Miška Razer Mamba Wireless
Kategorija: Miške
Dobavljivost: predvidena dobava 26.08.2019
Šifra: 126374

Cena: 88,90€ 99,95€

(slika je simbolična)

Tehnične Speciﬁkacije
Tip povezave: USB priklop
Vrsta izdelka: Miška za gaming
Vrsta senzorja: Optični
DPI: 16000

Kratek opis
Neprimerljiva zmogljivost
Gaming miška Miška Razer Mamba Wireless kultnega proizvajalca RAZER ponuja
neprimerljivo natančnost. Prvorazreden Optični senzor, s katerim se miška
ponaša, premore ločljivost do 16000 DPI. Miška se odziva z izvrstno preciznostjo,
ne glede na hitrostno nastavitev s katero se uporablja. Poleg tega so v miški
stikala najvišje možne kakovosti, kar še dodatno izboljša njeno delovanje.
Izvrsten izgled ter občutek udobja
Ohišje miške je ergonomsko oblikovano za občutek navečjega možnega udobja.
Miška namreč omogoča naravno lego roke, ki omogoča večurno neprekinjeno
upravljanje ter zmanjšuje stres v prstih in zapestju. Izdelana je iz kompaktnih
materialov, ki tvorijo dovršeno celoto s čistimi linijami in osupljivim izgledom.
Izpopolnjena programska oprema
Miško spremlja programska oprema Synapse, ki je posebej zasnovana za RAZER
produkte. V preglednem meniju je tako mogoče dostopati do vseh nastavitev
občutljivosti in hitrosti, prav tako pa je v njem mogoče upravljati z nastavitvami
osvetlitve. S tem je mogoče miško prilagoditi do potankosti, popolnoma po
vašem okusu.

50 UR DELOVANJA BATERIJE
Z dolgim delovanjem baterije vam nikoli ne bo treba prekiniti igre in napolniti
miške.

ADAPTIVE FREQUENCY TECHNOLOGY
Razerjeva patentirana Adaptive Frequency tehnologija zagotavlja enako
zanesljivost kot žična povezava.

NAPREDEN RAZER 5G OPTIČNI SENZOR
Z naprednim 5G senzorjem s 16.000 DPI in 99,4 % natančnostjo postavlja
Mamba Wireless nov standard natančnosti in hitrosti.
Lastnosti
• Do 50 ur delovanja baterije z enim polnjenjem
• Razer 5G Advanced optični senzor s 16.000 DPI
• Do 450 IPS (palci na sekundo) in 50 G pospeška
• 1000 Hz Ultrapolling
• 7 neodvisnih programabilnih Hyperesponse gumbov
• Razer mehanska stikala z do 50 milijoni klikov življenjske dobe
• Gamerski kolešček
• Ergonomska oblika, primerna za desničarje
• Odličen oprijem
• Razer Chroma osvetlitev s 16,8 milijoni barv
• Hibridni pomnilnik v miški in v oblaku
• Podpira Synapse 3
• Dolžina kabla: 2.1 m
• Dimenzije: 125,7 x 70 x 43,2 mm
• Teža: 106 g

