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G55
GAMING MOUSE

EAN-13: 5908257124409
NR KAT.: NMG-0278

Szybka  i niezawodna mysz dla graczy 

GENESIS  G55  to kolejna myszka z serii GENESIS przeznaczona dla graczy o mniej 
zasobnych portfelach, którym jednak nie wystarcza „cywilny” sprzęt.  GENESIS  
G55  to niezawodny sposób na zwiększenie swojej skuteczności  w świecie  wir-
tualnej rozgrywki.  Sensor z niezłymi parametrami, wygodny kształt umożliwia-
jący  oparcie całej dłoni i dodatkowy przycisk wielokrotnego kliknięcia to cechy, 
które docenią początkujący fani gamingu. 

Gamingowy sensor optyczny 

Sensor, będący sercem myszy, to najważniejszy element, który decyduje o jako-
ści użytkowania. Dzięki zastosowaniu dobrej jakości sensora o maksymalnej roz-
dzielczości 2000 dpi urządzenie zyskuje wysoką skuteczność na różnego rodzaju 
powierzchniach.  W przeciwieństwie do tanich sensorów laserowych, jak więk-
szość „optyków” lepiej radzi sobie na powierzchniach błyszczących lub całkowi-
cie czarnych. 

Szybka zmiana czułości podczas gry  

Przycisk zmiany DPI umożliwia łatwą i szybką zmiane rozdzielczości nawet pod-
czas gry. Funkcja ta jest bardzo przydatna, gdy nagle w trakcie grania zajdzie 
potrzeba precyzyjnego wycelowania (np. przez lunetę snajperską).

Przycisk Burst - trzykrotny strzał 

Dodatkowy przycisk, który ucieszy przede wszystkim miłośników komputero-
wych strzelanin. Przycisk trzykrotnego strzału umożliwi zwiększenie siły ognia w 
sytuacji wówczas, gdy nie ma opcji użycia ognia ciągłego. Poza grami, przycisk 
ten również znajdzie zastosowanie – można go użyć w systemie operacyjnym 
do otwierania plików zamiast standardowego dwukliku.   

Pełna gotowość do gry 

Praca w trybie always-on zapewnia ciągłą gotowość do akcji, gdyż mysz nie 
przechodzi w stan uśpienia. Sensor cały czas pracuje z maksymalną mocą dzięki 
czemu nie ma zagrożenia opóźnieniem reakcji w trakcie gry.
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