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Dziękujemy za zakup i zaufanie dla marki HIRO®. 
Jesteśmy przekonani, że nasz sprzęt przysłuży Ci się na długo i da 
przewaga nad przeciwnikiem. GL HF. Rule the Game

HIRO® to dynamicznie rozwijająca się marka, która powstała z miłości do 
gamingu. Jej desktopy, laptopy oraz akcesoria ucieleśniają moc, jakość i 
wydajność, a za każdym z nich stoją lata doświadczeń w tworzeniu 
zaawansowanych kon�guracji sprzętowych. Urządzenia HIRO® to kulminacja 
długiej historii współpracy ze środowiskiem graczy oraz organizatorami 
największych wydarzeń gamingowych w Polsce. Markę HIRO® stworzyła �rma 
NTT System®, która z powodzeniem funkcjonuje na rynku od ponad 28 lat. 
Osiągając w tym czasie pozycję lidera w produkcji komputerów i akcesoriów 
na terenie Polski.

HIRO® is a dynamically growing brand that was established from the love of 
gaming. Its desktops, laptops and accessories are embodiments of power, quality 
and performance backed up by years of experience in computer con�guration. 
HIRO® brand devices are the culmination of experienced gathered during longtime 
cooperation between the players' environment and organizers of the largest 
gaming events in Poland. The HIRO® brand was created by NTT System®, which 
has been successfully operating on the IT market for over 28 years. During this 
time it has established itself as a market leader for both computers and computer 
peripherals on the Polish IT market.
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Parametry techniczne / Technical parameters

Napięcie znamionowe: 5V
Rated voltage: 5V

Wymiary: 100(L) x 104(M) x 98(H)mm 
Dimensions: 100(L) x 104(M) x 98(H)mm 

Masa netto: 140g
Weight: 140g

Interfejs: 1x USB 2.0-in/2xUSB 2.0-out
Interface: 1x USB 2.0-in/2xUSB 2.0-out

Kolor podświetlenia: Niebieskie
Backlight: Blue

Model: ATLAS

                                                 

Zawartość opakowania/ Package content

HUB z mouse bungee HIRO® ATLAS, instrukcja obsługi
HUB with mouse bungee HIRO® ATLAS, user manual
.

Instalacja / Instalation guide

Podłącz urządzenie do portu USB w komputerze.
Connect the device to the USB port in your computer.

System automatycznie zainstaluje sterowniki.
System will install driver automatically.
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Dystrybucja NTT System S.A. 
Zakręt ul.Trakt Brzeski 89,
05-077 Warszawa, Polska

Firma NTT niniejszym deklaruje, że to urządzenie jest zgodne z 
odpowiednimi dla produktu dyrektywami Nowego Podejścia 
(2014/30/UE i/lub 20147/30/UE i /lub 2014/53/UE) wymaganymi 
do naniesienia oznaczenia CE.

Symbol przekreślonego kosza na produkcie lub opakowaniu 
oznacza ,że produkt i dołączonych baterii lub akumulatorów nie 
można wyrzucać razem z innymi odpadami komunalnymi, należy 
je przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki lub do punku 
sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego


