
Hofud er smidd fra skår fra Bifrost og er tilført magi fra begge 
verdener. Hofud er laget for å beskytte menneskenes verden, 
og er våpenet som skiller mellom seier og total utslettelse. 
Hofud medfører et overveldende ansvar – ta det frem på eget 
ansvar. 

Intet annet sverd kan sammenlignes med Tyrfing. Det vil aldri 
ruste, aldri bomme på et slag og det skjærer gjennom stein og 
metall like lett som det skjærer gjennom stoff. Men ondskapen 
bor i det mektige sverdet. Når du bruker Tyrfing er du mektig, 
men bare dedikerte spillere kan kontrollere Tyrfing – kan du?

Mjolnir er smidd av dvergene i den mytiske verdenen Svartalfheim, 
og er  kanskje det mest formidable og kraftigste våpenet som no-
ensinne er skapt. Det er et magisk våpen, og i hånden til en spiller 
kan det fordrive kreftene bak kaos og ondskap. Når hammeren 
kastes, treffer den alltid, og den kommer alltid tilbake til eieren. 

USP
– Optisk sensor i høy kvalitet; 

3200 DPI AVAGO™

– Robuste Mingzhe-knapper  
(5 mill. klikk)

– Innebygget RGB-lys

– Lett design med støtte for 
tohåndsbruk

– Vekt: 125 g.

– Størrelse: 117 * 64 * 38 mm

USP
– Optisk 10 000 DPI PixArt© 

3325 sensor i høy kvalitet

– Markedsledende Omron 
knapper (20 mill. klikk)

– Makroknapper som kan pro-
grammeres via programvare

– RGB-lys med 5 soner  
(design selv)

– Oppdateringsfrekvens: 1000 
hz og IPS: 100

– Vekt: 120 g.

USP
– Optisk 10 000 DPI PixArt© 

3360 sensor i høy kvalitet

– Markedsledende Omron 
knapper (20 mill. klikk)

– Makroknapper som kan pro-
grammeres via programvare

– RGB-lys med 7 soner  
(design selv)

– Oppdateringsfrekvens: 1000 
hz og IPS: 250

– Vekt: 135 gr.

– Størrelse: 123 * 71 * 41 mm – Størrelse: 126 * 82 * 42 mm

 Varenummer: 160398 Varenummer: 160400Varenummer: 160399

Ekte RGB-lys 
med 7 soner  

 (16,8 millioner farger)

Optisk gamingmus 
 med kabel og 

makroer,  12 000 DPI

Omron-knapper   
(20 millioner klikk) 

Ekte RGB-lys med 5 
soner  (16,8 millioner 

farger)

Optisk gamingmus  
 5 000 DPI  med  

makroer   

Omron-knapper   
(20 millioner klikk)

Ekte RGB-lys   
(16,8 millioner farger) 

Optisk gamingmus 
med kabel,  3 200 DPI

   

Tohånds design for 
 høyre- og  venstre-

hendte brukere


