
Mysz gamingowa - Redragon Cobra
Indeks: 143788 Producent: ReDragon Kod producenta: RED-M711

Cena: 103.58 zł

Opis

Mysz gamingowa - Redragon Cobra
Producent: Redragon

Właściwości
Opis Redragon COBRA Redragon COBRA to zaawansowana mysz z podświetleniem RGB stworzona z myślą o
pasjonatach gamingu. Dzięki wysokiej jakości zastosowanych materiałów i podzespołów oraz bogatym
funkcjom, sprzęt sprawdzi się w każdym gatunku gier, ale i również podczas codziennej pracy. Dodatkowo
przy użyciu dedykowanego oprogramowania spersonalizujesz jej działanie i styl podświetlenia, idealnie pod
Twoje preferencje. Wyższa przyjemność z rozgrywki na wyciągnięcie dłoni! Znakomite podzespołyMysz
Redragon COBRA nie tylko z zewnątrz robi wrażenie to wszystko za sprawą odpowiedniego doboru
podzespołów cenionych przez graczy. Za bezbłędną i natychmiastową konwersję ruchu na wirtualny
odpowiada osadzony w obudowie gryzonia sensor optyczny, a każde naciśnięcie dowolnego z 7
programowalnych przycisków aktywuje znajdujące się pod nimi przełączniki o wysokiej żywotności.
Rozdzielczość myszy wynoszącą maksymalnie 5 000 DPI (a nawet 10 000 DPI z pomocą oprogramowania!) w
mgnieniu oka wyregulujesz przy użyciu dedykowanych przycisków. Ślizgacze z teflonuJeśli wymagasz
maksymalnego ślizgu myszy, odpowiednio dobrana podkładka to nie wszystko nie mniej liczy się również
spód samego gryzonia. Dlatego też jego ślizgacze wykonane zostały z teflonu, gwarantującego redukcję oporu
do minimum. Tym razem nie zabraknie Ci tych kilku milisekund! Eleganckie podświetlenieRewelacyjne
podświetlenie RGB podkreśla gamingowy charakter myszy Redragon COBRA i sprawia, że całość efektownie
wyróżnia się na biurku gracza. Prócz rolki i wzoru na krawędziach górnej części urządzenia, podświetlone
zostało również logo producenta. Dodatkowo dzięki dostępnym opcjom konfiguracji bezproblemowo ustawisz
swoją ulubioną kompozycję kolorystyczną i wyłączysz wszystkie diody. Dedykowane oprogramowanieMysz
Redragon COBRA poradzi sobie doskonale jako urządzenie typu Plug & Play, jednak w celu pełnego
wykorzystania jej ogromnego potencjału zalecamy skorzystanie z dedykowanego oprogramowania. Przy jego
użyciu m.in. zaprogramujesz dowolny przycisk, poustawiasz makra oraz dostosujesz podświetlenie, zapisując
następnie pełną konfigurację w jednym z pięciu profili przechowywanych w pamięci gryzonia. Utoruj sobie
drogę do zwycięstwa!
Przeznaczenie (myszy / podkładki) Gaming
Przeznaczenie (myszy / podkładki) Biuro
Sensor myszy Optyczny
Liczba przycisków 7
Liczba rolek 1
Profil Praworęczny
Rozdzielczość (maks.) [dpi/lpi] 5000
Połączenie Przewodowe
Interfejs USB
Podświetlenie Tak
Zasilanie (lista) USB 5V
Akcesoria w zestawie



Marka Redragon

EAN 6950376750549

Kod producenta m711

Model Mysz gamingowa RGB COBRA M711

Sensor optyczny

Rozdzielczość myszy 10000

Interfejs USB

Profil myszy praworęczna

Liczba przycisków 7

Kolor czarny

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

0.261

Stan Nowy

Kolor (wyliczeniowy) Czarny
Wymiary
Pozostałe parametry

Parametry

Zdjęcia
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