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Oprema za prave igričarske bojevnike
..Če spadate med igričarske začetnike in iščete pravo opremo za udobno igranje, so izdelki Battle Heroes pravi naslov..

Battle Heroes Scout USB prava izbira za vas. Odličen dizajn ohišja, opremljenega z gumijastim telesom, zagotavlja popolno udobje v dolgih urah
spopadov. Zaradi relativno nizke teže (90 g) in
gladke spodnje strani, se miška prosto giblje po
kateri koli površini. Štirje postopni DPI
(800/1200/1600/2400) v kombinaciji z udobno
urejenimi gumbi. Preverite igre RPG, MMO in RPF,
kjer potrebujete svobodo in natančnost ter nadzor.

Gaming tipkovnica SQUADRON

Linija izdelkov Battle Heroes vsebuje dodatke
naslovljene na začetnike v virtualnih svetovih
iger. Izdelki Battle Heroes imajo ključne igralne
parametre, obogatene z zanimivimi oblikovalskimi in svetlobnimi učinki. Ta linija vsebuje miške, tipkovnice, slušalke ter podloge za miške.
Spodaj vam predstavljamo nekaj izbranih izdelkov iz te linije.

mikrofon. Uporabljeni posebni materiali z ušesnimi čepki zagotavljajo celo več ur udobnega
igranja brez utrujenosti.

Gaming miška SCOUT USB II
Če delate prve korake v svetu iger, je miška Tracer

Zanimiv “stealth” dizajn z videzom brušenega
aluminija vsebuje 12 multimedijskih tipk in 3
barve ozadja. Osvetlitev ozadja LED je koristna
za poudarjanje nekaterih elementov miške (na
primer gumbov, kontrolnih tipk). Prednosti tak
šne rešitve so najbolj opazne med nočno sejo
na računalniku, ko atraktivna osvetlitev olajša
uporabo naprave, hkrati pa ji daje zanimiv videz.
Vsi našteti izdelki bodo kmalu na voljo v vseh trgovinah Harvey Norman in ostalih specializiranih trgovinah.
(P. R.)

Gaming slušalke GUNMANN
Zanimiva ponudba za ljubitelje e-športov, ki
iščejo dobre slušalke z zanimivim dizajnom po
privlačni ceni. Natančna reprodukcija zvoka
vam omogoča, da hitro identificirate ponovno
nalaganje, premikanje in streljanje sovražnika,
zaradi česar je model idealen za igre tipa FPS.
Vgrajen mikrofon se uporablja pri komuniciran
ju z drugimi igralci, vidni pilot na kablu pa hitro
spremeni osnovne nastavitve za zvok ali izklopi
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