
Sværdet Hofud er smedet fra skår af Bifrost og tilført magi 
fra begge verdener. Hofud er skabt til at beskytte menne-
skehedens verden og er det våben, der er afgørende for, om 
slaget ender som en sejr eller total udslettelse. Hofud er et 
overvældende ansvar - tag det op, og ansvaret bliver dit.

Intet sværd kan sammenlignes med Tyrfing. Det vil aldrig 
ruste, rammer altid plet og skærer gennem sten og metal lige 
så let, som det skærer gennem stof. Men ondskaben bor i det 
almægtige sværd. Træk Tyrfing, og du vil være magtfuld, men 
kun dedikerede gamere kan styre Tyrfing. Kan du?

Hammeren Mjolnir er smedet af dværgene i den mytiske 
verden Svartalfheim og er muligvis det mest formidable og 
magtfulde våben, der nogensinde er skabt. Den er et magisk 
våben, og i hånden på en gamer kan den overvinde kaossets 
og ondskabens kræfter. Når Mjolnir kastes, vil den altid 
ramme målet, og den vil altid vende tilbage til sin ejer. 

USP
- Førsteklasses optisk 
Avago™-sensor på 3200 DPI

- Robuste Mingzhe-knapper  
(5 millioner klik)

- Indbygget RGB-lys

- Let design, der passer til både 
højre og venstre hånd

- Vægt: 125 g.

- Størrelse: 117 x 64 x 38 mm

USP
- Førsteklasses optisk PixArt© 
3325-sensor på 10.000 DPI

- Markedsførende Om-
ron-knapper (20 millioner 
klik)

- Makro-programmérbar via 
software

- Fuldt RGB-lys i 5 zoner (de-
sign dit eget)

- Pollinghastighed: 1000 Hz  
og IPS: 100

USP
- Førsteklasses optisk PixArt© 
3360-sensor på 12.000 DPI

- Markedsførende Om-
ron-knapper (20 millioner 
klik)

- Makro-programmérbar via 
software

- Fuldt RGB-lys i 7 zoner (de-
sign dit eget)

- Pollinghastighed: 1000 Hz  
og IPS: 250

- Vægt: 120 g.

- Størrelse: 123 x 71 x 41 mm

- Vægt: 135 g

- Musens størrelse: 163 x 82 
x 42 mm

 Varenr.: 160398 Varenr.: 160400Varenr.: 160399

Ægte 7 zoners
RGB-lys  

 (16,8 millioner farver)

optisk, kablet
 gamingmus på 12.000 

DPI  med makroer

Omron knapper   
(20 millioner klik) 

Ægte 15 zoners RGB-
lys  (16,8 millioner 

farver)

optisk, kablet  
gamingmus - 5,000 DPI 

 med makroer   

Omron knapper   
(20 millioner klik)

Ægte RGB-lys   
(16,8 millioner farver) 

Optisk, kablet  
gamingmus  med  

3,200 DPI

  Designet  til både 
højre-  og venstre-

håndsbrug


