Lenovo™ Y Gaming Precision Mouse

Přesná a přizpůsobivá
Lenovo™ Y Gaming Precision Mouse vám poskytne 9 programovatelných tlačítek, která mohou být přizpůsobena
k dosažení cílů jakékoliv mise. Rozlišení až 8200 DPI, snímací frekvence až 1000Hz a upravitelná hmotnost
znamená, že tato myš dokáže okamžitě reagovat na všechny hrozby a nástrahy.

PROČ BYSTE SI MĚLI ZAKOUPIT LENOVO™ Y GAMING PRECISION MOUSE

Velmi přesná,
s okamžitými reakcemi

Komfortní a
pohodlná

Vlastní nastavení

Nastavte si ideální úroveň
rychlosti a citlivosti s nastavením
až 8200 DPI. Díky snímací
frekvenci 1000Hz budete moci
reagovat okamžitě.

Herní doplňky, které dokonale
ladí k počítačům Lenovo™ řady
Y. Nastavte si hmotnost, která
vám bude vyhovovat, díky čtyřem
odnímatelným závažím.

Software podporuje devět
programovatelných tlačítek,
můžete měnit DPI, snímací
frekvenci a další.
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Lenovo™ Y Gaming Precision Mouse

SPECIFIKACE
VÝKON

DESIGN

KONEKTIVITA

Kompatibilita

Rozměry (V x Š x D)

Interface

Windows 10
Windows 8.1
Windows 8
Windows 7

(mm)

1 x USB 2.0

DPI

: 140 x 90 x 200

Hmotnost

Drátová

Bez kabelu a závaží
120 g

Ano

Až 8200 DPI (laser)

Hmotnost závaží
4x5g

Snímkovací frekvence

Délka kabelu (pletený kabel)

Až 1000 Hz

(mm)

: 180

Tlačítka
9 programovatelných
(levé, pravé, scrollování dopředu,
scrollování dozadu, scrollovací tlačítko,
4 postranní tlačítka)
Software
Ke stažení na adrese:
www.lenovo.com/support/mice
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