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Glorious
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Glorious

rekomendacja

PC Gaming Race Model D

PC Gaming Race Model D-

Cena: 250 zł

skrócone
wyniki testu

Technika: czujnik optyczny (12 000 dpi)
Łączność: USB (długość kabla 2 m)
Waga (mysz / kabel): 68 g / 33 g

Jak dobrze mysz nadaje się do grania?

25 % Przyjemna, precyzyjna i szybka

Jak dobre są obsługa i jakość?

25 % Trochę miękka struktura obudowy

Jak obszerne są funkcje?

35 % Dużo możliwości ustawień
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rekomendacja

Cena: 260 zł

Technika: czujnik optyczny (12 000 dpi)
Łączność: USB (długość kabla 2 m)
Waga (mysz / kabel): 61 g / 33 g

Pamięć obłożenia przycisków
Możliwości programowania: sekwencje poleceń /
pojedyncze akcje / wielokrotne obłożenie przycisków
Możliwość tworzenia własnych profili
Liczba maksymalnych dodatkowych przycisków
funkcyjnych / z tego dowolnie programowalne
Narzędzia / możliwość wyłączania funkcji rastra myszy /
możliwość przewijania w poziomie / programowalne kółko

tak
możliwe / możliwe / możliwe (dowolna ilość)

5,5 Przyjemna, precyzyjna i szybka
5,5 bardzo wygodna (bardzo dobre właściwości
ślizgowe, umożliwia precyzyjne sterowanie,
przetwarzanie poleceń bez opóźnień)
5,0 Trochę miękka struktura obudowy
5,0 bardzo wygodna (bardzo łatwa obsługa,
stabilność mogłaby być trochę wyższa)
4,7 Dużo możliwości ustawień
6,0 tak
6,0 możliwe / możliwe / możliwe (dowolna ilość)

tak
trochę mało (3 / 3)

6,0 tak
3,6 trochę mało (3 / 3)

przyciski sensoryczne dla gestów
poniżej kółka / nie / nie / tak

Podświetlanie myszy (kolory / wrażenie jakości)

tak, przyciemniane (7 / łagodne przejścia,
trochę nierównomierne podświetlenie)
nie / nie / nie

3,4 przyciski sensoryczne dla gestów
poniżej kółka / nie / nie / tak
2,5 Nie nadaje się dla leworęcznych
5,5 tak, przyciemniane (7 / łagodne przejścia,
trochę nierównomierne podświetlenie)
1,0 nie / nie / nie

Przydatność do gier (ocena subiektywna)

bardzo wygodna (bardzo dobre właściwości
ślizgowe, umożliwia precyzyjne sterowanie,
przetwarzanie poleceń bez opóźnień)

Obsługa (ocena subiektywna)

Co jeszcze oferuje mysz?

bardzo wygodna (bardzo łatwa obsługa,
stabilność mogłaby być trochę wyższa)

15 % Nie nadaje się dla leworęcznych

Dla leworęcznych / możliwość dopasowywania rozmiaru /
możliwość zmiany wagi

jakość

bardzo dobra 4,7
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