
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacja prasowa 
– Do natychmiastowej publikacji – 
 

  
 

Możliwość programowania makr w połączeniu z 
ergonomią: Mysz do gier VADES firmy Speedlinks 

charakteryzuje się eleganckim kształtem i niską 
ceną 

 

Weertzen, 12 marca 2019: model przystępnej cenowo myszy dla 

początkujących VADES firmy Speedlink, specjalizującej się w 

akcesoriach do gier, z optymalnym kształtem i rozbudowanymi 

możliwościami programowania. 

Podczas całonocnych walk z grami mysz programowalna może być 

języczkiem u wagi, jeżeli chodzi o zwycięstwo lub porażkę. Nowa mysz 

dla początkujących VADES firmy Speedlink oferuje zdecydowane 

korzyści podczas grania, ma elegancki styl oraz niską cenę. Już w 

standardowym przyporządkowaniu mysz VADES umożliwia za pomocą 

przycisku szybkiego strzelania koncert nabojów w trybie wysokiej 

prędkości. Według własnego wyboru można łatwo skonfigurować ten 

przycisk przez oprogramowanie, podobnie jak sześć innych przycisków 

programowalnych. W ten sposób można w ciągu kilku sekund załączać 

makra i umiejętności, czary i działania oraz idealnie dostosowywać do 

siebie. „Koncepcja, jaką dzięki naszej myszy VADES zrealizowaliśmy 

teraz w naszej klasie cenowej dla początkujących. Optymalny kształt, 

programowalne przyciski oraz czujnik zoptymalizowany do grania to 

najważniejsze właściwości profesjonalnej myszy do gier połączone w 

jednym produkcie VADES, którego cena sugerowana jest niższa niż 20 

euro”, wyjaśnia Rainer Nawratil, dyrektor zarządzania produktem, PR i 

marketingu w Speedlink.  

 

 



                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacja prasowa 
– Do natychmiastowej publikacji – 
 

  
 

Podświetlana mysz do gier tak idealnie mieści się w dłoni, że z 

rozmieszczonych ergonomicznie przycisków można korzystać bez 

zmęczenia, dzięki czemu nic nie przeszkadza już idealnemu wyczuciu 

czasu. 

Kolejną ważną cechą jest kolorowe podświetlenie zależne od 

rozdzielczości, które zmienia kolor na podstawie wybranego parametru 

dpi (cztery poziomy od 800 dpi do 4800 dpi). Dzięki sugerowanej cenie 

zaledwie 19,99 euro budżet pozwala na zrobienie jeszcze innych 

zakupów. 

Mysz do gier VADES, kolor czarny / czarno-czerwony 

 Numer katalogowy: SL-680014-BK/BKRD 

 Podświetlana mysz do gier USB 

 7 programowalnych przycisków z przełącznikiem dpi oraz 

przyciskiem Rapid Fire 

 Optymalna dla osób praworęcznych 

 Czujnik optyczny z regulowaną rozdzielczością 

800/1200/1600/2400 dpi 

 Rozdzielczość czujnika z interpolacją do 4800 dpi 

 Makra i przyciski konfigurowane przez oprogramowanie 

 Podświetlenie w 4 wyrazistych kolorach w zależności od 

poziomu dpi 

 Gładkie podkładki ślizgowe o niskim współczynniku tarcia na 

spodzie 

 Z pasem do łatwego zwijania kabla 

 Długość kabla: 1,8 m 

 Wymiary: 127 × 81 × 43 mm (dł. x szer. x wys.)  

 Ciężar: 115 g 

 Cena sugerowana: 19,99 euro 
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O firmie Jöllenbeck 

Jöllenbeck GmbH to jeden z wiodących producentów z branży urządzeń peryferyjnych 
biurowych i rozrywkowych w Europie. Od momentu założenia Jöllenbeck skutecznie 
buduje swoją pozycję w segmencie akcesoriów do komputerów, konsoli do gier i 
akcesoriów podręcznych. Asortyment produktów marki własnej Speedlink® obejmuje 
systemy dźwięku, słuchawki, myszy, podkładki pod myszy, klawiatury, gamepady, 
joysticki i inne akcesoria. Produkty Speedlink® imponują połączeniem innowacyjnych 
technologii z doskonałym wzornictwem i wyjątkową funkcjonalnością. Jöllenbeck i 
marka Speedlink® są obecne w 40 krajach na całym świecie. 

 

Kontakt 

Andre Schmidt 
DEDERICHS REINECKE & PARTNER 
Agentur für Öffentlichkeitsarbeit 
Tel.: +49 40 20 91 98 223 
Fax: +49 40 20 91 98 299 
E-mail: andre.schmidt@dr-p.de 

 


