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DragonBorn MHP-003

Peliyhdistelmä DragonBorn MHP-003
Ominaisuudet: • Kolme yhdessä -pelikoko: hiiri, kuulokkeet ja 
hiirimatto Hiiri • Erittäin kestävä johto • Kullattu USB-liitin - Kullattu 
pinta takaa paremman yhteyden, pienemmän vastustuskyvyn ja 
pienemmän hapetettavuuden • Ferriittisuodatin • 4 hiiren resoluutio 
tilat 800/1800/2400/3200 dpi - DPI-asetuspainikkeella voidaan valita 
kohdistimen nopeus (800/1800/2400/3200 dpi). Valittu DPI-taso 
ilmoitetaan vierityspyörän taustavalolla. • Defender Game Center -
ohjelmisto • Makroeditori - Sisäänrakennettu makroeditori 
mahdollistaa 52 peräkkäisen komennon luettelon tallentamisen ja 
muokkaamisen valinnaisella pyöräilyllä. • Näppäimistön painikkeiden 
emulointi - minkä tahansa toiminnon toiminto näppäimistönäppäin 
voidaan määrittää mihin tahansa hiiren painikkeeseen. • 5 muokattavaa 
painiketta • 2 peukalopainiketta - 2 mukautettavaa peukalopainiketta 
mahdollistaa hiiren säätämisen käyttäjän tarpeisiin. Yläpainikkeen 
kuvioitu pinta vähentää sattumanvaraisen "sokean" osuman riskiä • 
Eriväriset taustavalot • Kestävät ja miellyttävät kosketuspinnoitettu 
pinnoite • Leveä kumitettu taustavalaistu vierityspyörä, jonka leveys on 
8 mm. Pelihiirimatto • Koko 280х230x3 mm • Sileä pinta - Tarkka 
kohdistimen sijainti ja optimaalinen kitkakerroin • Liukumaton 
kumipohja - Luotettava kiinnitys millä tahansa pinnalla • Hiirimaton 
optimaalinen paksuus 3 mm - Erinomainen melunvaimennus hiiren 
laskemisessa ja pöydän karheuden tasoittaminen Peli-
kuulokemikrofoni • Mikron mykistyspainike • Äänenvoimakkuuden 
säätö - Sinun ei tarvitse vaihtaa mediasoittimeesi äänenvoimakkuuden 
asettamiseksi. Äänenvoimakkuuden säätäminen yhdellä kosketuksella • 
Säädettävä pääpanta - Voit säätää pääpannan sopivimpaan pituuteen. • 
Suljettu korvakorvan muotoilu - Kuulokkeet eivät päästä ulkomelua 
läpi ja varmistavat erinomaisen äänisuojan. Tämän avulla voit käyttää 
niitä meluisissa paikoissa tai kun sinun on keskityttävä peliin
Tekniset tiedot: Hiiri • Yhteystyyppi: langallinen • Liitäntä: USB
• Painikkeiden lukumäärä: 5 + vierityspyörä • Anturityyppi: optinen • 
Tarkkuus: 800/1800/2400/3200 dpi • Suurin kiihtyvyys: 10 g • Väri: 
musta • Kaapelin pituus: 1,5 ± 5% m • IPS-nopeus: 30 IPS • PC: n 
järjestelmävaatimukset: Windows 2000 / XP / Vista / 7/8/10
Pelikuulokkeet • Kalvon halkaisija: 40 mm • Impedanssi (kuulokkeet): 
32 ohmia • Impedanssi (mikrofoni): 2,2 kOhm • Herkkyys 
(kuulokkeet): 110 dB
• Herkkyys (mikrofoni): 54 dB • Taajuusvaste (kuulokkeet): 20–20000 
Hz • Taajuusvaste (mikrofoni): 20–16000 Hz • Liittimet: 2 x 3,5 mm -
liitin
Pelihiiri • Materiaali: Lämpökäsitelty kangas + luonnonkumi • Pinta: 
Nopeus
1. Yhteys.
1.1. Aseta USB-kaapeli ilmaiseen tietokoneen / kannettavan tietokoneen 
USB-porttiin.
1.2. Ei ajuria. Ne ovat Windowsin sisäänrakennettuja.
1.3. Laitteen tunnistaminen käyttöjärjestelmästä kestää useita sekunteja 
(enintään 1 minuutti).
1.4. Laite on valmis.
2. Vianmääritys.
2.1. Jos laite ei toimi, yritä kytkeä se toiseen USB-porttiin tai 
tietokoneeseen.
2.2. Varmista, että laite on yhteensopiva käyttöjärjestelmän kanssa.
2.3. Palvelukeskuksiemme yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme.

Spelkombination DragonBorn MHP-003
Funktioner: • 3-i-1-spelkombo: mus, headset och musmatta Mus • Ultrastålig sladd • 
Guldpläterad USB-anslutning - Guldpläterad yta garanterar bättre anslutning, mindre 
motstånd och mindre oxiderbarhet • Ferritljudfilter • 4 musupplösning lägen 
800/1800/2400/3200 dpi - DPI-inställningsknapp gör det möjligt att välja 
markörhastighet (800/1800/2400/3200 dpi). Den valda DPI-nivån indikeras med 
bakgrundsbelysningen för bläddringshjulet • Programvaran för Defender Game 
Center • Makroseditor - Inbyggd makroseditor gör det möjligt att lagra och redigera 
listan med 52 påföljande kommandon med valfri cykling • Tangentknappsemulering - 
Funktion för valfri tangentbordsknappen kan tilldelas valfri musknapp • 5 
anpassningsbara knappar • 2 tumknappar - 2 anpassningsbara tumknappar gör det 
möjligt att justera musen efter användarens behov. Strukturerad yta på den övre 
knappen minskar risken för oavsiktlig «blind» träff • Bakgrundsbelysning med olika 
färger • Slitstark och behaglig för beröringens gummierade beläggning • Brett 
gummierat bakgrundsbelyst rullningshjul med 8 mm bredd Musmattor • Storlek 
280х230x3 mm • Slät yta - Exakt markörpositionering och optimal friktionsfaktor • 
Halkfri gummibas - Pålitlig fixering på valfri yta • 3 mm optimal musmatta tjocklek - 
Utmärkt ljuddämpning när du sätter ner musen och släta bordets grovhet Headset för 
headset • Mikroknappen för stängning • Volymkontroll - Du behöver inte byta till din 
mediaspelare för att ställa in volymen. Justera volymen med en knapptryck • Justerbart 
pannband - Du kan justera pannbandet till den mest praktiska längden • Stängd 
öronkoppdesign - Hörlurarna låter inte ljudet utanför och säkerställer utmärkt 
ljudskydd. Detta gör att du kan använda dem på bullriga platser, eller när du behöver 
koncentrera dig på spelet
Specifikation: Mus • Anslutningstyp: kabelbunden • Anslutningsgränssnitt: USB
• Mängd knappar: 5 + rullningshjul • Sensortyp: optisk • Upplösning: 
800/1800/2400/3200 dpi • Max acceleration: 10 g • Färg: svart • Kabellängd: 1,5 ± 5% 
m • IPS-hastighet: 30 IPS • Systemkrav för PC: Windows 2000 / XP / Vista / 
7/8/10Spelhörlurar: Membrandiameter: 40 mm • Impedans (hörlurar): 32 Ohm • 
Impedans (mikrofon): 2,2 kOhm • Känslighet (hörlurar): 110 dB
• Känslighet (mikrofon): 54 dB • Frekvensrespons (hörlurar): 20–20000 Hz • 
Frekvensrespons (mikrofon): 20–16000 Hz • Kontaktdon: 2 x 3,5 mm uttag
Spelmusmatta • Material: Värmebehandlat tyg + naturgummi • Yta: Hastighet
1. Anslutning.
1,1. Sätt i USB-kabeln i en gratis dator / bärbar USB-port.
1,2. Det behövs inga förare. De är inbyggda i Windows.
1,3. Det tar flera sekunder för operativsystemet att känna igen enheten (max 1 minut).
1,4. Enheten är klar.
2. Felsökning.
2,1. Om enheten inte fungerar, försök att ansluta den till en annan USB-port eller 
dator.
2,2. Se till att enheten är kompatibel med ditt operativsystem.
2,3. Kontaktinformation för våra servicecenter finns på vår webbplats.




