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Mysz przewodowa Razer
Viper Mini czarna
Cena

124,99 zł

Cena poprzednia

159,00 zł

Dostępność

Numer katalogowy

131213

Kod producenta

Viper Mini

Kod EAN

8886419332909

Producent

RAZER

Opis produktu
Myszka gamingowa Razer Viper Mini
Myszka Razer Viper Mini została stworzona we współpracy z esporowcami co sprawia, że jest ona jeszcze bardziej
dopracowana, co pozwoli Ci osiągnąć Ci maksymalną kontrolę
na wirtualnym polu bitwy. Razer Viper Mini ma mniejszą
konstrukcję, której niesamowicie niska waga wynosząca
zaledwie 61 g, zapewnia jeszcze lepsze doznania płynące z
rozgrywki.

Optyczne przełączniki Razer™
Wykorzystując wiązkę światła podczerwonego do rejestrowania
każdego kliknięcia, przełączniki w tej ergonomicznej myszy
działają z wiodącym w branży czasem reakcji wynoszącym 0,2
milisekundy. Udało się to ponieważ nie wymaga już
tradycyjnego kontaktu fizycznego, ta forma aktywacji eliminuje
potrzebę opóźnienia odbicia i nigdy nie wyzwala
niezamierzonych kliknięć, zapewniając lepszą kontrolę i
bezbłędną reakcje.

Razer Chroma™ RGB UNDERGLOW
Dzięki 16,8 milionom kolorów i szerokiemu zakresowi
dynamicznych efektów świetlnych, które możesz
zaprogramować lub stworzyć od podstaw za pomocą Razer
Synapse 3,Razer Viper Mini nie brakuje charakteru i
osobowości jako części Twojej stacji bojowej.

6 programowalnych przycisków i pamięć
wewnętrzna profili
W pełni konfigurowalna za pomocą Razer Synapse 3, mysz ma
2 boczne przyciski po lewej stronie i jeden obok kółka
przewijania, zapewniając dostęp do makr i dodatkowych
funkcji, dzięki czemu każdą akcję można wykonać z łatwością.
Uzyskaj również dostęp do niestandardowych ustawień DPI,
konfiguracji przycisków i nie tylko bez konieczności
instalowania oprogramowania po zapisaniu ulubionego profilu
za pomocą Razer Synapse 3.
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Producent
Typ myszy
Łączność
Sensor
Rozdzielczość
Akceleracja
Tryby DPI
Liczba przycisków
Wbudowana pamięć
Interfejs
Żywotność
Długość przewodu
Profil
Podświetlenie
Dodatkowe informacje

Mysz przewodowa Razer Viper Mini czarna
Instrukcja Obsługi
Oryginalne Opakowanie
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Razer
Gamingowa
Przewodowa
Optyczny
8500 dpi
35G
Tak
6 szt.
Tak
USB
50 milionów kliknięć
1,8 m
Praworęczny
Tak
Teflonowe ślizgacze / Kabel w oplocie

