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Macro-programmeerbaarheid en ergonomie:
VADES-gamingmuis van Speedlink combineert
elegante vorm en klein prijsje
Weertzen, 13 maart 2019: Met VADIS presenteert Speedlink,
specialist in gaming-accessoires, een gunstige basismuis met
optimale vormgeving en uitgebreide programmeerbaarheid.
Bij nachtenlange gaming-gevechten kan een programmeerbare muis
het verschil uitmaken tussen overwinning en nederlaag. Winnende
gaming-voordelen en een elegant design tegen een klein prijsje: dat is
wat de nieuwe basismuis VADES van Speedlink biedt. Al in de
standaardconfiguratie schiet VADES je munitie in high-speed-modus af
dankzij zijn rapid-fire-toets. Deze toets kan, net zoals de zes andere
programmeerbare toetsen, vlot via de software worden geconfigureerd.
Zo kunt u macro's en capaciteiten, magie en actie bliksemsnel activeren
en perfect op elkaar afstemmen. “Dit is een concept dat we met onze
muis VADES nu ook in ons instapsegment hebben ingevoerd. Met zijn
geoptimaliseerde

vorm,

programmeerbare

toetsen

en

gaming-

specifieke sensor is het ons gelukt om in de VADES alle belangrijkste
kenmerken van een professionele gaming-muis te combineren in een
product met een adviesprijs van minder dan 20 euro”, aldus Rainer
Nawratil, directeur Product Management, PR en Marketing bij
Speedlink.
Daarbij ligt de verlichte gaming-muis zo perfect in de hand, dat de
ergonomisch opgestelde toetsen zonder vermoeidheid kunnen worden
gebruikt en niets meer in de weg staat van een optimale timing.

Persbericht
– Voor onmiddellijke publicatie –

Een ander pluspunt is de resolutie-afhankelijke kleurenverlichting, die
afhankelijk van de geselecteerde dpi-waarde (vier standen van 800 dpi
tot 4.800 dpi) van kleur verandert. Met een adviesprijs van amper 19,99
euro blijft er voldoende budget over om verder te shoppen.

VADES Gaming Mouse, zwart/zwart-rood


Artikelnummer: SL-680014-BK/BKRD



Verlichte gaming-muis



7 programmeerbare toetsen incl. dpi-schakelaar en rapid-firetoets



Geoptimaliseerd voor rechtshandigen



Optische sensor met instelbare resolutie van
800/1.200/1.600/2.400 dpi



Sensorresolutie interpoleerbaar tot 4.800 dpi



Macro's en toetsen via software configureerbaar



Verlichting in 4 levendige kleuren volgens dpi-stand



Gladde en wrijvingsarme glijkanten aan de onderkant



Incl. kabelband voor vlot oprollen van kabel



Kabellengte: 1,8 m



Afmetingen: 127 × 81 × 43 mm (L x B × H)



Gewicht: 115 g



Adviesprijs: 19,99 euro

Over Jöllenbeck
Jöllenbeck GmbH is een van de belangrijkste fabrikanten van kantoor- en
entertainmentartikelen in Europa. Sinds haar oprichting positioneert Jöllenbeck zich
met succes in de sector van toebehoren voor computers, spelconsoles en draagbare
®
spelcomputers. Het gamma van het bedrijfseigen Speedlink -merk omvat
audiosystemen, headsets, muizen, mousepads, toetsenborden, gamepads, joysticks
®
en andere toebehoren. De Speedlink -producten staan bekend voor hun combinatie
van geavanceerde technologie, uitmuntend design en optimale functionaliteit.
®
Jöllenbeck is met Speedlink in meer dan 40 landen wereldwijd aanwezig.

Persbericht
– Voor onmiddellijke publicatie –

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

