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7  PROGRAMOWALNYCH

PRZYCISKÓW

ROZDZIELCZOŚĆ DO

6 400 DPI

SENSOR OPTYCZNY

SUNPLUS
199IC

TRUE RGB
PODŚWIETLENIE

• 6 efektów podświetlenia
• wymiary 123×69×42 mm
• waga 140g (±5g)
• kabel w oplocie 
• długość kabla 150 cm
• zapięcie na rzep
• dwa gumowe gripy

  Dane techniczne:

• sensor optyczny Sunplus 199IC
• 7 programowalnych przycisków
• rozdzielczość do 6 400 DPI
• gładki i klikalny scroll
• podświetlenie True RGB
• pobór prądu 5V–100mA
• funkcja włącz/wyłącz podświetlenie

PRZEWODOWA MYSZKA IBERIAN

Myszka Iberian jest wyposażona w 7 programowalnych przycisków. Dwa klawisze 
umieszczone na bocznym panelu pozwalają na swobodną zmianę wartości 
zdefiniowanych parametrów. Nad klikalną rolką umieszczono przyciski służące do zmiany 
DPI. Duże przyciski główne są wygodne i ich użytkowanie nie powoduje uczucia zmęczenia 
nawet po kilku godzinach ciągłego „klikania”. Efektowne podświetlenie zapewnia 
technologia TrueRGB.

Solidna i zwarta budowa
Myszka Iberian została zaprojektowana, tak aby wytrzymać nawet najbardziej dynamiczne 
rozgrywki pełne emocji. Zwarta, solidna konstrukcja sprawia, że trzyma się ją dobrze w 
dłoni, a poszczególne elementy zostały ze sobą dobrze spasowane. 

Kabel w oplocie o długości 150 cm
Kabel w oplocie o długości 150 cm i pozłacanym styku USB zapewnia doskonałe 
połączenie z komputerem i szerokie pole manewru.

Klasyczny, sprawdzony design
Iberian CA-1043 to gamingowa myszka o klasycznym designie, która przypadnie do gustu 
każdemu graczowi. Precyzję ruchu zapewnia sensor optyczny Sunplus 199IC. 
Rozdzielczość DPI tej myszki dochodzi do 6 400 DPI. 

Efektowne podświetlenie TrueRGB
Za efektowny wygląd myszki na biurku odpowiada technologia True RGB. Delikatne 
podświetlenie krawędzi oraz logtypu sprawia, że myszka prezentuje się ponadprzeciętnie, 
a jednocześnie nie rozprasza uwagi gracza.

Programowalne przyciski
Myszka posiada 7 programowalnych przycisków, które pozwalają przyporządkowanie im 
dowolnych ustawień. Umieszczone na bocznym panelu dwa przyciski pozwalają na 
swobodną zmianę wartości zdefiniowanych parametrów. Duże przyciski główne są 
wygodne i ich użytkowanie nie powoduje uczucia zmęczenia nawet po kilku godzinach 
ciągłego „klikania”. Dodatkowo myszka Iberian została wyposażona w klikalny scroll wheel.


