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E-Blue u Lama Plus

Designové počítačové myši
Od vynálezu první počítačové myši v laboratořích Xerox se toho hodně změnilo. Dnes existují stovky výrobců PC doplňků, od nejjednodušších nevalné
kvality až po špičkové za často nedostupné ceny.
Teprve kombinace japonských designérů a českého dovozce umožní
získat na našem trhu špičkové produkty za přijatelné ceny srovnatelné s výrobky, které jsou o několik úrovní níže – designem, ergonomií i funkcí.

Zajímavý design, přijatelná cena

Tým odborníků, který se v továrnách certifikovaných podle ISO již
dvanáct let zabývá vývojem různých doplňků k PC, se spojil s designéry v japonské Ósace. Vznikla tak v roce 2007 kolekce eBlue zajímavých a praktických doplňků k počítačům. Ta je nabízena v současné době pod značkou E-Blue v mnoha státech světa, její produkty
si může pořídit více než polovina obyvatelstva planety.

Design jako životní styl

Myši nejsou jen prostředkem k ovládání počítače. V případě značky
E-Blue se myš stává atraktivním módním doplňkem, který nelze přehlédnout díky čistému designu a široké paletě barevných provedení.
Myši přitom bezproblémově fungují, mají precizní technické zpracování a jsou založeny na vyspělých technologiích.
Ve své nabídce má značka E-Blue zařazeny myši optické se standardním i zatahovacím kabelem, bezdrátové s 2,4GHz technologií, ale
také myši určené pro hráče, kteří od nich očekávají perfektní výkon
a snadné a přesné ovládání. E-Blue se neomezuje pouze na nabídku
myší, nabízí také klávesnice, čtečky karet či USB huby.

Japonská přesnost

Pro přesné určení polohy používají myši E-Blue senzor Blue Wave.
Generuje častěji vlnové signály a tím, že většina materiálů odráží
modré spektrum zpět do snímače, dosahuje velice rychlého snímání
pohybu a polohy myši. Zaručen je tak plynulý pohyb a možnost pracovat na jakémkoli povrchu včetně skla s velmi dobrou přesností.
Standardně myši pracují s vysokým rozlišením v rozmezí 1 480 až
1 750 dpi, herní myší mají rozlišení až 2 400 dpi.

Dlouhý provoz na baterie

Bezdrátové modely jsou vybaveny bateriemi, které vydrží dlouho
v provozu díky chytré funkci Key Less Go. Jakmile se totiž vytáhne
přijímač z USB portu, myš ihned přejde do spícího módu, a tím šetří baterie. Prostor pro úschovu USB přijímače se nachází na spodní straně myši. USB konektor drží pevně v otvoru a tím zabraňuje
nechtěnému poškození konektoru při přenášení.
Vybrané typy myší ze sortimentu E-Blue mají velmi lesklý povrch,
který je vytvářen pomocí UV procesu. Díky tomuto tvrzenému povrchu má myš nejen pěkný vzhled, ale je i velmi příjemná na dotek.
Jedním z hlavních důvodů, proč je UV povrch populární, je také
jeho snadné čištění.
V nabídce myší E-Blue jsou i modely s navíjecím kabelem, u některých typů lze kabel i konektor uschovat přímo v myši a pro některé modely je k dispozici také praktický obal, který myš ochrání na
cestách při přenášení v zavazadle.

Zatahovací kabel

Například model E-Blue Extency je myš s elegantním designem a zatahovacím kabelem. Extency je malá a lehká, takže je možné ji nosit
v tašce kdekoliv s sebou. Tvrzený UV povrch přitom dodává myši
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stylový a pěkný vzhled. Je možné si vybrat ze tří barev – uhlově
černé, módní žluté a červené.
Zabudovaný zatahovací kabel efektivně eliminuje zmatek s kabely na pracovním stole. Myš je vhodná kvůli symetrickému ergonomickému designu jak pro praváky, tak pro leváky. Zdvižený hřbet
myši podporuje střed dlaně, takže se s ní pohodlně pracuje.

Herní myš

Herní typ Cobra je nejvýkonnější herní myš v nabídce E-Blue. Zvláštní
pozornost je proto věnována funkcím potřebným pro počítačové
hry. Je vybavena ultrarychlým tlačítkem, které dovoluje profesionálním hráčům rychle reagovat. Má opět pomocí UV zpracovaný
povrch a ergonomický tvar přizpůsobený tvaru dlaně.
Zabudované závaží je připraveno pro hráče, kteří od myši očekávají perfektní ovládání, zamezuje také nechtěným pohybům. Zvolit
si lze ze čtyř úrovní rozlišení – 600/1 200/1 800/2 400 dpi. Myš
umožňuje hráčům rychle reagovat v jakékoliv herní situaci a je
vhodná pro praváky i leváky.

Proč prodávat myši E-Blue:

kvalitní produkt;
vysoká funkčnost;
líbivý design;
vkusné, přitažlivé balení;
široké portfolio myší a klávesnic;
široká podpora ze strany výhradního distributora – informace na webu, možnost požádat o měsíční splatnost, vrácení zboží apod.;
výhradní distribuce přináší vysoké marže.

Argumenty pro zákazníka:

kvalitní produkt;
trendy design;
perfektní ergonomie;
vysoká funkčnost, vysoké rozlišení;
šetří životnost baterií.
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