
Långsvärdet Hofud har tillverkats av bitar från Bifrost och har 
härdats med magi från båda världarna. Hofud är skapat för att 
skydda människornas värld och är vapnet som är vågbrytaren 
mellan seger och total förintelse. Hofud innebär ett överväldi-
gande ansvar – om du tar upp det vilar ansvaret på dina axlar. 

Inget annat svärd kan jämföras med Tyrfing. Svärdet kommer 
aldrig att rosta, aldrig att missa sitt mål och det skär lika enkelt 
genom sten och metall som genom vanligt tyg. Men i det mäktiga 
svärdet bor ondskan. Svinga Tyrfing så blir du allsmäktig, men 
bara hängivna gamers klarar att kontrollera Tyrfing! Klarar du det?

Mjölner smiddes av dvärgarna i den mytiska världen Svartalfheim 
och kan vara det mest fruktansvärda och kraftfulla vapen som 
någonsin skapats. Det är ett magiskt vapen och i handen på en 
gamer kan det förvisa ondskans och kaosets styrkor. När Mjölner 
kastas träffar den varje gång och kommer alltid tillbaka till sin ägare. 

USP
– Högkvalitets optisk 3 200 

DPI Avago™-sensor

– Tåliga Mingzhe-brytare  
(5 miljoner klick)

– Inbyggt rinnande RGB-ljus

– Passar höger-/vänsterhänta

– Vikt: 125 g

– Storlek: 117*64*38 mm

USP
– Högkvalitets optisk 10 000 

DPI PixArt© 3325-sensor

– Marknadsledande 
Omron-brytare (20 miljoner 
klick)

– Makro programmerbara via 
program

– Äkta 5-zons RGB-belysning  
(designa själv)

– Frågegrad: 1000 Hz  
och IPS: 100

USP
– Högkvalitets optisk 12 000 

DPI PixArt© 3360-sensor

– Marknadsledande  
Omron-brytare (20 miljoner 
klick)

– Makro programmerbara via 
program

– Äkta 7-zons RGB-belysning  
(designa själv)

– Frågegrad: 1 000 Hz  
och IPS: 250

– Vikt: 120 g

– Storlek: 123*71*41 mm

– Vikt: 135 g

– Storlek: 126*82*42 mm
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Äkta 7-zons 
RGB-belysning  

 (16,8 miljoner färger)

Trådbunden optisk 
 12 000 DPI-gamingmus 

 med makron

Omron-brytare   
(20 miljoner klick) 

Äkta 5-zons 
RGB-belysning  

(16,8 miljoner färger)

Trådbunden optisk 
 5 000 DPI-gamingmus 

 med makron   

Omron-brytare   
(20 miljoner klick)

Äkta RGB-belysning   
(16,8 miljoner färger) 

Trådbunden optisk 
 3 200 DPI-gamingmus

   

Passar både  höger- 
och  vänsterhänta


