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7   PROGRAMOWALNYCH

PRZYCISKÓW

ROZDZIELCZOŚĆ DO

12 000 DPI

SENSOR OPTYCZNY

PMW
3360

TRUE RGB
PODŚWIETLENIE

• 7 efektów podświetlenia
• wymiary 125×68×42 mm
• waga 65g (±5g)
• kabel w oplocie 
• długość kabla 180 cm
• silikonowe zapięcie

  Dane techniczne:

• sensor optyczny PMW3360
• 7 przycisków (dwa boczne)
• rozdzielczość do 12 000 DPI
• gładki i klikalny scroll
• podświetlenie True RGB
• pobór prądu 5V–120mA

PRZEWODOWA MYSZKA PUMA

Zaskocz swoich kolegów efektownym podświetleniem na całej powierzchni myszki Puma. 
Ten efektowny gryzoń jest w 7 programowalnych przycisków. Dwa klawisze umieszczone 
na bocznym panelu 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”.

Solidna i zwarta budowa
Myszka Puma została zaprojektowana w oryginalny sposób. Odsłonięte podświetlenie sprawia, 
że wygląda ona wyjątkowo efektownie na biurku gracza. Dodatkowo nadaje jej lekkości. Ta 
myszka waży zaledwie 65 gramów! Ponadto dłoń gracza nie poci się tak mocno, dzięki temu, że 
pod dłonią może swobodnie przepływać powietrze. Solidna konstrukcja sprawia, że trzyma się 
ją dobrze w dłoni, a poszczególne elementy zostały ze sobą dobrze spasowane. 

Kabel w oplocie o długości aż 180 cm!
Kabel w oplocie o długości 180 cm i pozłacanym styku USB zapewnia doskonałe połączenie 
z komputerem i szerokie pole manewru.

Klasyczny, sprawdzony design
Puma to gamingowa myszka o niebanalnym designie, która przykuwa uwagę od samego 
początku. Precyzję ruchu zapewnia wysokiej klasy sensor optyczny PMW 3360. 
Rozdzielczość DPI tej myszki dochodzi aż do 12 000 DPI. 

Efektowne podświetlenie TrueRGB
Za efektowny wygląd myszki na biurku odpowiada technologia True RGB. Perforowana 
obudowa myszki z wycięciami w kształcie plastrów miodu sprawia, że podświetlenie 
rozchodzi się po całej powierzchni myszki, co sprawia, że prezentuje się niesamowicie, 
szczególnie w ciemnym pomieszczeniu.

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 Puma została wyposażona w klikalny scroll wheel.


