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HIRO® to dynamicznie rozwijająca się marka komputerów 
i akcesoriów dla Graczy stworzona przez pasjonatów 
z miłości do gamingu:

Zanim jednak oddamy sprzęt w ręce użytkownika,
musimy mieć pewność, że jest to produkt najwyższej jakości.

Od ponad 12 lat NTT System dostarcza komputery na 
największe imprezy gamingowe w Polsce, dzięki temu 

marka HIRO spełnia oczekiwania najbardziej 
wymagających Graczy.

Produkty HIRO są tworzone 
wykorzystując kompetentność 

firmy NTT System, która jest jedną z 
najbardziej doświadczonych polskich 

przedsiębiortsw w branży IT.

Nowoczesny i drapieżny wygląd 
produktów cieszy oko i wpisuje się w 
aktualne trendy designerskie sprzętu 

gamingowego.

Wieloletnia, ścisła współpraca z 
największymi producentami podzespołów 

i komponentów pozwala na pozyskanie 
najnowocześniejszych elementów 

komputerów bezpośrednio od 
producenta.

Jako jedni z pierwszych wprowadzamy 
wszelkie nowości pojawiające się na 
rynku komputerowym. Oferta HIRO 
jest stale poszerzana o nowe grupy 

produktów.

Własny autoryzowany serwis świadczy usługi 
gwarancyjne i pogwarancyjne od 30 lat. Zaplecze

NTT System to gwarancja najwyższej jakości i 
profesjonalnej obsługi.

Wieloletnia współpraca ze środowiskiem gamingowym 
pozwala nam tworzyć produkty dostosowane do 

wymagań i potrzeb jednej z najbardziej wymagających 
grup odbiorców.
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Komputery HIRO®  to bezkompromisowe rozwiązania oparte o bardzo skrupulatnie dobrane najnowocześniejsze 
podzespoły, tak aby w optymalny sposób wykorzystać i skumulować drzemiącą w nich moc. Są najlepsze z najlepszych 
sprzętów dla Graczy, skonfigurowane pod względem najwyższych wymagań fanów gier komputerowych. 

HIRo
komputery

seria 301 i 303
WYSOKIEJ JAKOŚCI KOMPONENTY

WYDAJNA PAMIĘĆ RAM

NAJLEPSZE UKŁADY GRAFICZNE

BEZPIECZNE I BEZAWARYJNE DYSKI



SPECYFIKACJA

301

303
cena:

cena:

• Najwydajniejsze i najnowocześniejsze procesory; 
• Najbardziej zaawansowane karty graficzne;
• Efektywne odprowadzanie ciepła;
• Certyfikowane platformy dla graczy;
• Zaawansowane wrażenia z gry;
• Tryb Virtual Reality w mgnieniu oka;
• Dźwięk wysokiej jakości;
• Mniejsze opóźnienia w grach;
• Wysoka jakość konstrukcji;
• BIOS dostosowany dla graczy.

Wyróżniającą cechą komputerów 
HIRO®  jest wysoka jakość potwierdzona 
36-miesięczną gwarancją

HIRo
notebooki

Każdy z notebooków HIRO® jest mobilną alternatywą sprzętu przeznaczonego dla najbardziej wymagających 
użytkowników, oczekujących dużej wydajności i niezawodności. Wszystkie modele zostały stworzone z myślą o niemal 
dowolnej konfiguracji. Każdy notebook oparty jest o najnowsze i najmocniejsze podzespoły z możliwością doboru dysku oraz 
pamięci RAM, a w niektórych modelach także procesora. Elastyczność konfiguracji pozwala idealnie wpasować się w preferencje 
każdego z Graczy dając pewność, że nawet zapowiadane dopiero tytuły nie będą problemem dla notebooka HIRO®.

od 6799,00 zł

od 8199,00 zł



SERIA 7165 i 7166HIRo
Notebooki serii 7165 i 7166 to najnowsze modele gamingowe marki HIRO® posiadające ekran IPS 15.6”.
HIRO® 7165 i 7166 to wytrzymałe i lekkie notebooki o wydajnych procesorach Intel® o masie wynoszącej jedynie 1,7 kg. 
Mobilne i wszechstronne notebooki, które bez problemu poradzą sobie z najświeższymi na rynku grami. Posiadają karty 
graficzne z najnowszej serii NVIDIA, dwa banki pamięci DDR4 z obsługą do 32GB oraz karty dźwiękowe HD Audio. Solidne 
obudowy ze stopu aluminium i magnezu oraz wysokiej jakości klawiatury z podświetleniem RGB uzupełniają gamingowy 
charakter notebooków.

Notebooki HIRO zapewnią każdemu rozrywkę na wysokim poziomie oraz komfort użytkowania.

7165 7166
HIRo HIRo

GeForce® GTX 1650, pamięć karty graficznej 4 GB GeForce® GTX 1660 TI, pamięć karty graficznej 6 GB

Wysokiej jakości, matowa matryca IPS 15.6”. Krystalicznie wyrazisty 
obraz zapewniają wysokie parametry ekranu: 
• rozdzielczość FullHD 1920x1080, 
• kontrast 1000:01:00,
• jasność ekranu 320 cd/m2, 
• częstotliwość odświeżania 60Hz

Wysokiej jakości, matowa matryca IPS 15.6”. Krystalicznie wyrazisty 
obraz zapewniają wysokie parametry ekranu: 
• rozdzielczość FullHD 1920x1080, 
• kontrast 1000:01:00,
• jasność ekranu 320 cd/m2, 
• częstotliwość odświeżania 144Hz

Każdy notebook HIRO jest objęty gwarancją 24 miesiące door-to-door

Podświetlenie RGB z wydzieloną częścią numeryczną

Dwa banki pamięci DDR4 Obsługa do 32GB. W naszej ofercie posiadamy notebooki z opcją 8GB, 16GB oraz 32 GB RAM

1 port SATA III oraz 2 porty M.2 

Układ dźwiękowy High Definition Audio, wbudowane głośniki stereo

Wbudowana karta sieciowa Intel AC-9260 M.2 (1.73Gbps, 802.11AC) + Bluetooth 5.0, wbudowana kamera 
zintegrowana z mikrofonem

USB 2.0 x 1 / USB 3.1 (Gen.1) x 2 | USB 3.1 Type C x 1 | HDMI x 1 | Mini DP x 2 | Czytnik kart x 1| Audio x 2 | DC in x 1 | RJ45 x 1 | Kensington Lock x 1

Litowo-jonowa, 6 komorowa bateria, 62WH zapewnia do ok. 6 godzin czasu pracy bez konieczności ładowania
355.7 x 236.7 x 18.2 mm / 1,7 kg

Intel® Core™ i7-9750H (6 rdzeni, do 4.5 GHz)

KARTA GRAFICZNA KARTA GRAFICZNA

KARTA GRAFICZNA KARTA GRAFICZNA

BATERIA
WYMIARY/MASA

GWARANCJA

KLAWIATURA

PAMIĘĆ RAM

DYSKI TWARDE

DŹWIĘK

KOMUNIKACJA

PORTY I/O

PROCESOR

SPECYFIKACJA

SERIA 7165 i 7166HIRo

cenY:
Notebook HIRO 7165
od 4 301,31 zł
Notebook HIRO 7166
od 5 052,84 zł



SERIA 700HIRo

Każdy notebook HIRO® serii 700 jest esencją potężnej gamingowej maszyny, skumulowanej w aluminiowej, cienkiej i nowoczesnej obudowie. 
To zupełnie nowy trend mobilnych rozwiązań dla użytkowników oczekujących od komputera wydajności, wspaniałego obrazu, ale jednocześnie 
wyjątkowej estetyki.

Wyróżnikiem serii jest rzadko spotykana w urządzeniach mobilnych, wyjątkowo odporna na intensywne użytkowanie klawiatura mechaniczna
z podświetleniem RGB oraz krystalicznie wyrazisty ekran IPS odświeżany z częstotliwością 144Hz i nadzwyczajnie krótkim czasem reakcji.

Smukła i trwała aluminiowa obudowa o grubości zaledwie 22mm skrywa specyfikację typową dla ciężkich, zaawansowanych komputerów stacjonarnych: 

Szybki, sześciordzeniowy procesor 
Intel® Core™ i7 ósmej generacji

Wydajna karta graficzna 
oparta na chipsecie GeForce®

Dwa banki pamięci DDR4 
obsługujące do 32GB RAM

System dźwięku High Definition 
Sound Blaster™ Cinema 5

Możliwość instalacji do 3 dysków 
(1 x SATA III oraz 2 x M.2)

Notebook HIRO® 700 to czysta esencja gamingowych notebooków 
posiadających wysokiej jakości ekran IPS 15,6” o odświeżaniu 144Hz oraz bardzo 
cienkie ramki. Posiada wyjątkowo odporną na intensywne użytkowanie mechaniczną 
klawiaturę z indywidualnie ustawianym podświetleniem RGB oraz baterię 46WH 
pozwalającą na korzystanie do ok. 7 godzin (440 min.) 

Notebook HIRO® 760 to nowość na rynku mobilnych komputerów 
dla Graczy! Innowacyjny i znacznie bardziej wydajny w porównaniu do 
poprzedniej generacji, posiada układ graficzny GeForce RTX 2060. HIRO 760 to 
laptop gamingowy wyposażony w klawiaturę mechaniczną z podświetleniem 
RGB, ekran IPS o wielkości 15,6”, rozdzielczość 1920 x 1080 (FullHD) o 
odświeżaniu 144Hz oraz małej masie 2,2 kg.

Notebook HIRO® 770 jest najwydajniejszym notebookiem 
z serii 700, wyposażony został w najpotężniejszą w tej serii kartę graficzną 
GeForce® RTX 2070Max-Q, która zapewnia nawet czterokrotnie wyższą 
wydajność we współczesnych grach.

Każdy notebook HIRO jest objęty 
gwarancją 24 miesiące door-to-door

HIRO® seria 700 udowadnia, 
że rasowy notebook gamingowy 
nie musi być ociężały 
i nieporęczny.

Aż trudno uwierzyć, że tak 
zaawansowany komputer 

może ważyć ok. 2kg



700 760 770
HIRo HIRo HIRo

Nvidia GeForce® GTX 1060 6GB Nvidia GeForce® RTX 2060 6GB Nvidia GeForce® RTX 2070 Max-Q

Wysokiej jakości, matowa matryca IPS 15,6”, rozdzielczość FullHD 1920x1080, kontrast 1000:1, jasność ekranu 320 
cd/m2, częstotliwość odświeżania 144 Hz

Mechaniczna z indywidualnie ustawianym podświetleniem 
RGB (brązowe przełączniki)

Dwa banki pamięci DDR4 Obsługa do 32GB. W naszej ofercie posiadamy notebooki z opcją 8GB, 16GB oraz 32 GB RAM

1 port SATA III na dysk twardy SSD/HDD oraz 2 dyski SSD M.2 
2280 SSD SATA/NVMe

Układ dźwiękowy High Definition Audio. System Sound Blaster™ Cinema 5, co pozwala na uzyskanie wysokiej 
jakości dźwięku. Wbudowane głośniki stereo

Wbudowana karta sieciowa LAN 10/100/1000Mbps | Wi-Fi 
802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth, wbudowana kamera internetowa 
zintegrowana z mikrofonem

1x USB 2.0 | 2x USB 3.0 | 2x Mini Display Port | 1x USB 3.1 | 1x HDMI | 1x Złącze słuchawkowe/mikrofonowe | 
1x Kensington lock | 1x LAN (RJ-45) | 1x Port ładowania

Litowo-jonowa, 3 komorowa bateria, 46WH zapewnia do ok. 7 godzin (440 min.) czasu pracy bez konieczności ładowania

358 x 244 x 19,4 mm / 2,2 kg.

Intel® Core™ i7-8750H (6 rdzeni, do 4.1 GHz)

KARTA GRAFICZNA KARTA GRAFICZNA KARTA GRAFICZNA

BATERIA

WYMIARY/MASA

EKRAN

KLAWIATURA

PAMIĘĆ RAM

DYSKI TWARDE

DŹWIĘK

KOMUNIKACJA

PORTY I/O

PROCESOR

SPECYFIKACJA
SERIA 700HIRo

cena: cena: cena:
od 5 416,29 zł od 6 085,06 zł od 7 001,70 zł

850HIRo

GTX 1050 TI 4 GB pozwalająca cieszyć się najwyższą wydajnością i najbardziej realistycznymi efektami

Wysokiej jakości, matowa matryca IPS 15,6” umocowana jest w zgrabnie wyglądającej ramce. Rozdzielczość 1920 x 1080 
(FullHD), kontrast 1000:1, jasność ekranu 320 cd/m2, częstotliwość odświeżania 60Hz.

Białe podświetlenie LED, wydzielona część numeryczna

Dwa banki pamięci DDR4 z obsługą do 32GB pozwala wyposażyć notebooka HIRO 850 w wydajność odpowiednią do obsługi 
nawet najbardziej wymagających aplikacji. W naszej ofercie posiadamy notebooki z opcją 8GB, 16GB oraz 32 GB RAM

1 port SATA III na dysk SSD/HDD o grubości do 7 mm oraz 1 port 
M.2 na dysk SSD (1x SSD M.2 SATA lub 1x SSD M.2 NVMe)

Układ dźwiękowy High Definition Audio. System Sound Blaster™ Cinema 3, co pozwala na uzyskanie wyraźnego dźwięku, 
wbudowane głośniki stereo

Wbudowana karta sieciowa LAN 10/100/1000Mb Base-TX Ethernet 
LAN. Posiada wbudowaną kamerę zintegrowaną z mikrofonem

1x USB 2.0 | 2x USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) ports (Type A) |1 x USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) port (Type C)|1 x Mini Display port 1.3| 1x Mini Display port 1.2 | 1 x HDMITM output port | 1 x Headphone 
jack |1 x Microphone jack | 1 x RJ-45 LAN port | 1 x DC-in jack

Litowo-jonowa, 62WH zapewnia do ok. 6 godzin (380 min.) czasu pracy bez konieczności ładowania378 x 267 x 26,9 mm / 2,3 kg

Intel Core i5-8300H lub i7-8750H
KARTA GRAFICZNA

BATERIAWYMIARY/MASA

EKRANKLAWIATURA

PAMIĘĆ RAMDYSKI TWARDE

DŹWIĘK
KOMUNIKACJA

PORTY I/O

PROCESOR

Stanowi optymalny kompromis pomiędzy mocą i wagą.  Procesory 8 generacji, do 32GB RAM DDR4 oraz nowoczesne karty 
graficzne NVIDIA zaspokoją potrzeby wszystkich Graczy. Dzięki temu, że jest wysoce konfigurowalny spełnia wymagania 
profesjonalistów poszukujących przenośnych stacji roboczych. 
Notebook HIRO 850 posiada ekran o przekątnej wynoszącej 15,6” oraz kartę graficzną GTX 1050 TI 4GB. Jest wyposażony 
klawiaturę z podświetleniem LED oraz baterię litowo-jonową 62WH, dzięki której Twój czas pracy może wynieść nawet 
380 minut. Warto podkreślić, że tak zaawansowany komputer waży jedynie 2.3 kg. Jest to doskonały model dla Graczy, 
poszukujących dobrej wydajności w niższej cenie.

SPECYFIKACJA
Każdy notebook HIRO jest objęty gwarancją 24 miesiące door-to-door

cena: od 3 303,55 zł



857HIRo

GTX 1060 6GB

Wysokiej jakości, matowa matryca IPS 15,6”, rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD), kontrast 1000:1, jasność ekranu 
320 cd/m2, częstotliwość 60HzPodświetlenie RGB, wydzielona część numeryczna

Dwa banki pamięci DDR4 z obsługą do 32GB pozwalają obsługiwać nawet najbardziej zaawansowane aplikacje 
 W naszej ofercie posiadamy notebooki z opcją 8GB, 16GB oraz 32 GB RAM

1 port SATA III na dysk SSD/HDD o grubości do 7 mm oraz 
1 port M.2 na dysk SSD (1 x SSD M.2 SATA lub 1 x SSD M.2 
NVMe)

Układ dźwiękowy High Definition Audio oraz system Sound Blaster™ Cinema 3, który pozwala uzyskać wysokiej jakości 
dźwięk, wbudowane głośniki stereo

Wbudowana karta sieciowa 10/100/1000Mb Base-TX Ethernet 
LAN. Posiada wbudowaną kamerę zintegrowaną z mikrofonem

1x USB 2.0 | 2x USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) ports (Type A) |1 x USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) port (Type C)|1 x Mini Display port 1.3| 1x Mini Display port 1.2 | 1 x HDMITM output port (with HDCP) 
| 1 x Headphone jack |1 x Microphone jack | 1 x RJ-45 LAN port | 1 x DC-in jack

Litowo-jonowa 55WH378 x 267 x 29,9 mm / 2,5kg

Intel® Core™ i5-7300HQ (4 rdzenie, do 3.50 GHz)
KARTA GRAFICZNA

BATERIAWYMIARY/MASA

EKRAN
KLAWIATURA

PAMIĘĆ RAMDYSKI TWARDE

DŹWIĘKKOMUNIKACJA

PORTY I/O

PROCESOR

To jedna z najpopularniejszych modeli laptopów HIRO. Uniwersalna konfiguracja 
GTX 1060 6GB z procesorami Intel®, dająca niezwykłe efekty w postaci dogłębnego obrazu w najwyższej jakości. Posiada 

przekątną ekranu wynoszącą 15,6” oraz rozdzielczością 1920 x 1080 (FullHD) z odświeżaniem o częstotliwości 60Hz. 
Wyposażony został w kartę graficzną GTX 1060 z pamięcią 6GB, która zapewnia wysoką wydajność dla każdego Gracza. 

Posiada klawiaturę z podświetleniem RGB, a jego waga wynosi tylko 2.5kg. 

SPECYFIKACJA

Każdy notebook HIRO jest objęty  
gwarancją 24 miesiące door-to-door

cena: od 3 945,03 zł
Każdy notebook HIRO jest objęty 

gwarancją 24 miesiące door-to-door

950HIRo

GTX 1070 8GB

Wysokiej jakości, matowa matryca IPS 15,6”, rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD), kontrast 1000:1, jasność ekranu 
320 cd/m2, częstotliwość 144HzPodświetlenie RGB, wydzielona część numeryczna

Dwa banki pamięci DDR4 z obsługą do 32GB pozwalają obsługiwać nawet najbardziej zaawansowane aplikacje. W naszej 
ofercie posiadamy notebooki z opcją 8GB, 16GB oraz 32 GB RAM.

1 port SATA III na dysk SSD/HDD o grubości do 7 mm / 
1 port M.2 na dysk SSD (1 x SSD M.2 SATA 
lub 1 x SSD M.2 NVMe

Układ dźwiękowy High Definition Audio oraz system Sound Blaster™ Cinema 3, który pozwala uzyskać wysokiej jakości 
dźwięk. Wbudowane głośniki stereo.

Wbudowana karta sieciowa 10/100/1000Mb Base-TX Ethernet 
LAN. Posiada wbudowaną kamerę zintegrowaną z mikrofonem.

2 x USB 3.1 Gen 2 port (Type-C) | 3x USB 3.0 port (USB3.1 Gen 1, 1x powered USB port, AC/DC) |2 x Mini Display port 1.3|1 x HDMITM output port (with HDCP)| 1 x 2-in-1 Audio Jack (Head-
phone / S/PDIF optical output)| 1 x Microphone jack | 1 x RJ-45 LAN port | 1 x DC-in jack Card Reader | 6-in-1 Push-Push

Litowo-jonowa 55WH380 x 252 x 18,6 mm / 1, 98 kg

Intel® Core™ i7-8750H (6 rdzeni, do 4.1 GHz)
KARTA GRAFICZNA

BATERIAWYMIARY/MASA

EKRAN
KLAWIATURA

PAMIĘĆ RAMDYSKI TWARDE

DŹWIĘKKOMUNIKACJA

PORTY I/O

PROCESOR

To niezwykle mocna konfiguracja, dająca przewagę w najnowszych grach 
przy najwyższych możliwych ustawieniach graficznych. Potęga karty graficznej GTX 1070 w niecałych 2kg. 

Zmierz się z coraz bardziej wymagającymi i intensywnymi graficznie grami nie tracąc płynności. Uzyskaj aż do 3 razy 
wyższą wydajność w grach AAA i VR w stosunku do poprzednich generacji kart graficznych. Osiągnij więcej realizmu 

w każdej grze dzięki technologiom NVIDIA GameWorks ™, które oferują prawdziwe i wysokiej jakości wrażenia kinowe 
oraz niesamowite nowe technologie przechwytywania obrazu.

SPECYFIKACJA

cena: od 6230,55 zł



957HIRo

GTX 1060 6GB

Matowa matryca IPS 15,6” dobrej jakości, rozdzielczość FullHD 1920x1080, kontrast 1000:1, jasność ekranu 320 cd/m2, 
częstotliwość odświeżania 60HzPodświetlenie RGB, wydzielona część numeryczna

Dwa banki pamięci DDR4 z obsługą do 32GB pozwalają obsługiwać nawet najbardziej zaawansowane aplikacje. W naszej 
ofercie posiadamy notebooki z opcją 8GB, 16GB lub 32 GB RAM

1 port SATA III na dysk SSD/HDD o grubości do 7 mm oraz 
1 port M.2 na dysk SSD (1 x SSD M.2 SATA lub 1 x SSD M.2 
NVMe)

Układ dźwiękowy High Definition Audio oraz system Sound Blaster™ Cinema 3, który pozwala uzyskać wysokiej jakości 
dźwięk, wbudowane głośniki stereo

Wbudowana karta sieciowa 10/100/1000Mb Base-TX Ethernet 
LAN, kamera wbudowana, zintegrowana z mikrofonem

2x USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) ports (Type A) |1 x USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) port (Type C)|1 x Mini Display port 1.3| 1x Mini Display port 1.2 | 1 x HDMITM output port (with HDCP) | 1 x Headphone 
jack |1 x Microphone jack | 1 x RJ-45 LAN port | 1 x DC-in jack

Litowo-jonowa 62WH378 x 267 x 29,9 mm / 2,7kg

Intel Core 8-generacji Coffee Lake
KARTA GRAFICZNA

BATERIAWYMIARY/MASA

EKRAN
KLAWIATURA

PAMIĘĆ RAMDYSKI TWARDE

DŹWIĘKKOMUNIKACJA

PORTY I/O

PROCESOR

To zaawansowana maszyna do grania. Najmocniejsze konfiguracje z wydajnymi kartami graficznymi GeForce GTX oraz 
procesorami Intel Core 8-generacji Coffee Lake zapewnią Ci wysoką jakość oraz pełnię wrażeń. Przekątna ekranu IPS wynosi 
15,6”, rozdzielczość 1920 x 1080 (FullHD) z odświeżaniem o częstotliwości 60Hz.  Klawiatura z podświetleniem RGB. Zastosowane 
najnowsze technologie i rozwiązania dla Graczy sprawiają, że GTX 1060 jest najlepszym wyborem do najnowszych gier 
w rozdzielczości FullHD.  Możesz wybrać dowolny procesor Intela 8 generacji, kości pamięci DDR4, dysk SATA III oraz M.2. 
Wydajność prosto ze stacjonarnych komputerów do gier! Laptop doskonale sprawdzi się także w pracach graficznych.

SPECYFIKACJA

Każdy notebook HIRO jest objęty 
gwarancją 24 miesiące door-to-door

cena: od 4371,60 zł

HIRo
myszki

Dobra myszka może uratować Twoje (wirtualne) życie. 
Większa prędkość oznacza szybszą reakcję, a niespotykana 
precyzja myszek HIRO to gwarancja świetnie wymierzonego 
headshota. Dzięki myszom HIRO będziesz dysponował 
odpowiednim sprzętem na którym zawsze będziesz mógł 
polegać.

pegasus
HIRo

• Czujnik optyczny PIXART 3330;

• Maksymalna prędkość: 150ips;

• Maksymalne przyspieszenie: 30G;

• Częstotliwość raportowania do: 125-1000Hz;

• Rozdzielczość: 400-7 200 DP;I

• LOD: ~1.8mm;

• Interfejs: USB;

• Napięcie znamionowe: 1.8±2.1V;

• Maksymalne napięcie: ≤150Ma;

• Masa: 102g;

• Wymiary: 125 x 75.5 x 43mm.

Mysz HIRO® PEGASUS
to połączenie topowego sensora 
PixArt 3330 ze specjalnie dobranymi 
teflonowymi ślizgaczami gwarantuje 
niespotykaną prędkość bez utraty precyzji. 
Przemyślany i  ergonomiczny profil 
Pegasusa ze specjalnie rozmieszczonymi 
dodatkowymi klawiszami znacznie 
poprawia czas reakcji użytkownika.

Sterowany specjalnie zaprojektowanym 
softwarem potrafi dostosować się do 
indywidualnych potrzeb użytkownika. 
Umożliwia min. definiowanie klawiszy 
i makr oraz zmianę parametrów takich 
jak DPI, prędkość raportowania, czułość, 
czy prędkość dwukliku jak również 
dostosowywanie swojego wyglądu - 
zmianę koloru oraz efektu podświetlenia.

SPECYFIKACJA

cena: 129,99 zł



HYPERION STORM
HIRo HIRo

• Czujnik optyczny AVAGO 3050; 

• Maksymalna prędkość: 60ips; 

• Maksymalne przyspieszenie: 20G;

• Częstotliwość raportowania do: 125-
1000Hz; 

• Napięcie znamionowe: 5±0.5V; 

• Czujnik optyczny: AVAGO A3050; 

• Maksymalna prędkość: 60ips; 

• Maksymalne przyspieszenie: 20G; 

• Częstotliwość raportowania: do 
1000Hz; 

• Częstotliwość próbkowania: 
6666fps;

• Masa: 160±5g; 

• Częstotliwość próbkowania: 
4500fps; 

• Rozdzielczość: 500-4000 DPI; 

• Interfejs: USB; 

• Maksymalne napięcie: 100Ma.

• Rozdzielczość: 250-4000 DPI; 

• Interfejs: USB 3.0;

• Napięcie znamionowe: 5±0.5V; 

• Maksymalne natężenie prądu: 
120mA; 

• Wymiary: 123,3x65x39 mm. 

Mysz HIRO® HYPERION
przykuwa wzrok swoją oryginalną stylistyką, 
której istotnym elementem jest podświetlenie 
w 16 mln definiowalnych kolorów. Pozwala ono 
dostosować wygląd myszki do indywidualnych 
preferencji użytkownika.  Ale ta mysz to 
również wysokie parametry i jakość wykonania.  
Sensor AVAGO A3050, pracujący w zakresie 
rozdzielczości 500-4000 DPI oraz mikroprocesor 
z częstotliwością raportowania 1000Hz 
gwarantującym stabilność transmisji danych.

Mysz HIRO® STORM
posiada profesjonalny gamingowy 
układ optyczny Avago z rozdzielczością 
do 4000 DPI oraz przycisk do zmiany 
czułości DPI myszy w trakcie rozgrywki. 
Mikrokontroler z wysoką częstotliwością 
raportowania do 1000Hz gwarantuje 
stabilność transmisji danych. Mysz 
podświetla się w 7 kolorach do wyboru. 
Giętki kabel w oplocie tekstylnym z anty-
interferencyjnym filtrem magnetycznym.

SPECYFIKACJA SPECYFIKACJA

cena: 89,99 zł cena: 96,15 zł

SPIDER+ HYDRA
HIRo

• Czujnik optyczny AVAGO 3325;

• Maksymalna prędkość: 100ips;

• Maksymalne przyspieszenie: 20G;

• Częstotliwość raportowania: 125-
250-500-1000Hz;

• Częstotliwość próbkowania 6000fps; 

• Rozdzielczość: 250-5000 DPI, 
regulowana;

• Czujnik optyczny PIXART 3360; 

• Maksymalna prędkość: 250ips;

• Maksymalne przyspieszenie: 50G;

• Częstotliwość raportowania do: 125-
1000Hz;

• Rozdzielczość: 200-12 000 DPI 
(wirtualnie do 24 000 DPI);

• Interfejs: USB 2.0;

• Napięcie znamionowe: 5±0.5V;

• Maksymalne natężenie prądu: 
≤150mA;

• Masa: 115±5g;

• Wymiary: 127.5 x 71.6 x 40.5mm.

• LOD: 2mm;

• Interfejs: USB; 

• Napięcie znamionowe: 1.8±2.1V;

• Maksymalne napięcie: ≤100Ma;

• Masa: 134g;

• Wymiary: 128 x 66 x 37.5mm.

Mysz HIRO® SPIDER+
jest wyposażona w sensor AVAGO 
3325 pracujący w zakresie od 250 
do 5000 DPI oraz mikroprocesor z 
częstotliwością raportowania 1000Hz. Pięć 
programowalnych przycisków i teflonowe 
ślizgacze, dają możliwość zapanowania nad 
każdym, wirtualnym polem bitwy. Kształt 
myszy komfortowo pasuje do lewej i prawej 
dłoni. Podświetlenie ma stylowy wzór 
pajęczej sieci, który idealnie oddaje 
drapieżny charakter myszy. 

Mysz HIRO® HYDRA
to wyposażona w najlepszy dostępny na rynku 
sensor PixArt 3360, który poraża przeciwników 
zabójczą precyzją i szybkością, zadowalając 
nawet najbardziej wymagających Graczy. Hydra 
opiera się praktycznie wszystkim niepożądanym 
cechom gamingowych gryzoni – jak predykcja, 
akceleracja, jittering czy smoothing, które 
odbierają radość i komfort grania. Dzięki temu 
porusza się niezwykle pewnie i stabilnie po 
każdym, nawet najtrudniejszym polu walki.

SPECYFIKACJA SPECYFIKACJA

cena: cena:99,99 zł 159,99 zł



AERO V.2 GECKOHIRo HIRo

• Czujnik optyczny A814;

• Maksymalna prędkość: 60ips;

• Maksymalne przyspieszenie: 15G;

• Częstotliwość raportowania: 500Hz;

• Rozdzielczość: 600-3200 DPI;

• Interfejs: USB 2.0;

• Czujnik optyczny AVAGO 5050; 

• Maksymalna prędkość: 30ips; 

• Maksymalne przyspieszenie: 8G; 

• Częstotliwość raportowania: 500Hz; 

• Częstotliwość próbkowania: 
4500fps; 

• Rozdzielczość: 600/1200/1800/2400 
DPI; 

• Napięcie znamionowe: 5±0.5V;

• Maksymalne natężenie prądu: 
≤100Ma;

• Masa: 105g;

• Wymiary: 118 x 74 x 40mm;

• Żywotność przycisków do 10 
milionów naciśnięć.

• Interfejs: USB 2.0; 

• Napięcie znamionowe: 5±0.5V; 

• Maksymalne natężenie prądu: 
80mA; 

• Masa: 110±5g; 

• Wymiary: 120x70x33 mm; 

• Wymagania sprzętowe: interfejs 
USB 1.0/1.1/2.0; system operacy-
jny Windows10/8.1/7/Vista.

Mysz HIRO® AERO V.2
jest dedykowana osobom zaczynającym 
przygodę z gamingiem. Rozdzielczość od 600 
do 3200 DPI z możliwością zmiany w trakcie 
gry pozwala na poruszanie z odpowiednią do 
sytuacji prędkością. Wewnętrzny odważnik i 
teflonowe stopki zwiększają stabilność i kontrolę, 
a gumowa podstawka pod kciuk zapobiega 
ślizganiu. Dzięki podświetlanemu logo HIRO 
i metalizowanym elementom obudowy mysz 
efektownie prezentuje się na każdym biurku.

Mysz HIRO® GECKO
z czteropoziomową regulacją rozdzielczości 
od 600 do 2400 DPI. Każdemu poziomowi 
czułości odpowiada inny kolor podświetlenia. 
GECKO będzie pasowała do Twojej dłoni - nie 
ważne, czy jesteś lewo-, czy praworęczny. 
Profesjonalny, gamingowy sensor AVAGO 
A5050 oraz mikroprocesor z częstotliwością 
raportowania do 500 Hz, wbudowane 
przeciwwagi i teflonowe ślizgacze dadzą Ci 
pełną kontrolę nad myszą.

SPECYFIKACJA SPECYFIKACJA

cena: cena:49,00 zł 69,99 zł

HIRo
klawiatury
Profesjonalne gamingowe klawiatury HIRO® posiadają wygodny układ klawiszy, który zwiększy Twoją 
szansę na wygraną.  Niezwykła trwałość, odporność na zachlapania i oryginalne podświetlenie każdej 
z klawiatur sprawiają że wielogodzinne rozgrywki będą jeszcze przyjemniejsze.



ACE blade
HIRo HIRo

• Napięcie robocze: 5 ± 0.5V; 

• Robocze natężenie prądu: ≤300 mA; 

• Siła nacisku: 52 ± 7 g; 

• Skok klawisza: 3.6 ± 0.2 mm;

• Napięcie robocze: 5 ± 0.5V; 

• Robocze natężenie prądu: ≤250 mA; 

• Siła nacisku: 80 ± 5 g (czarne 
przełączniki), 60 ± 5 g (pozostałe); 

• Skok klawisza: 4.0 ± 0.5 mm; 

• Odskok klawisza: ≥ 15g; 

• Żywotność przycisków: ≥ 10 mln 
naciśnięć; 

• Wymagania sprzętowe: 
USB1.0/1.1/2.0/3.0; system op-
eracyjny XP/X64/Vista/Vista 64/
Win7/Win7 64.

• Odskok klawisza: ≥ 30g; 

• Żywotność przycisków: ≥ 60 mln 
naciśnięć; 

• Wymagania sprzętowe: 
USB1.0/1.1/2.0/3.0; system op-
eracyjny XP/X64/Vista/Vista 64/
Win7/Win7 64.

Klawiatura o niebanalnym wyglądzie i przydatnych w gamingu funkcjach. Formowane 
wtryskowo klawisze nigdy się nie zetrą, a ich podświetlenie będzie wspaniale 
prezentowało się na biurku i pozwoli komfortowo grać w ciemności. Win-lock uchroni 
Cię przed przypadkowymi wyjściami do pulpitu, a możliwość wciśnięcia do 19 klawiszy 
na raz zagwarantuje działanie bez zbędnych przerw. 

Wybierz HIRO® Ace i zostań asem 
w najtrudniejszych rozgrywkach!

Mechaniczna klawiatura z formowanymi wtryskowo klawiszami, które nigdy się nie zetrą. 
Podświetlenie z wieloma trybami i kolorami wspaniale prezentuje się na biurku i pozwala 
komfortowo grać w ciemności. Win-lock uchroni Cię przed przypadkowymi wyjściami 
do pulpitu, a możliwość wciśnięcia ilu chcesz klawiszy na raz zagwarantuje działanie bez 
zbędnych przerw. Posiada gamingowy mikrochip klawiatury z funkcją 19 anti-ghost key. 
Trwała i stabilna obudowa jest zrobiona ze stylowego, szczotkowanego metalu.

Wybierz HIRO® Blade i pokaż wirtualnemu wrogowi
swoje umiejętności!

SPECYFIKACJA SPECYFIKACJA

cena: cena:148,46 zł 399,00 zł

falcon lion
HIRo HIRo

• Napięcie robocze: 5v±5v; 

• Robocze natężenie prądu: ≤150mA; 

• Odskok klawisza: 55g±10g; 

• Żywotność klawisza: ≥8 milionów 
naciśnięć;

• Długość kabla: 170cm;

• Napięcie robocze: 5v±5v; 

• Robocze natężenie prądu: ≤200mA; 

• Odskok klawisza: 50g±5g;

• Żywotność klawisza: ≥5 milionów 
naciśnięć;

• Długość kabla: 170cm;

• Wymagania sprzętowe: Interfejs 
USB 1.0/1.1/2.0/3.0; System oper-
acyjny XP, X64, Vista, Win7, Win8, 
Win10;

• Masa: 746g;

• Wymiary: 436*182*38mm; 

• 12 klawiszy multimedialnych.

• Wymagania sprzętowe: Interfejs 
USB 1.0/1.1/2.0/3.0; System oper-
acyjny XP, X64, Vista, Win7, Win8, 
Win10; 

• Masa: 820g; 

• Wymiary: 485*200*40mm; 

• 12 klawiszy multimedialnych. 

Jest optymalnym rozwiązaniem. Bardzo wytrzymała, metalowa konstrukcja o 
ergonomicznym kształcie gwarantuje długie i wygodne użytkowanie tego sprzętu. 
Odczepiana podpórka pod nadgarstki zapewnia komfort w czasie długich sesji 
przy komputerze, a pełne, regulowane oraz wielokolorowe podświetlenie nadaje 
jej bardzo gamingowy charakter. Posiada membranowe klawisze o żywotności 
8 milionów wciśnięć.

Bądź precyzyjny i skutecznie bezwzględny jak podniebny 
drapieżca! Wybierz HIRO® FALCON i rządź w grze!

Klawiatura HIRO® LION to membranowa klawiatura o ergonomicznym kształcie. 
Różnokolorowe oraz regulowane  podświetlenie nadaje jej bardzo gamingowy 
charakter, wygodna podpórka pozwala wygodnie oprzeć nadgarstki i jest nieoceniona 
przy wielogodzinnych rozgrywkach, a jej konstrukcja jest odporna na zachlapania. 
Kabel zabezpieczony jest materiałowym oplotem, co dodatkowo zabezpiecza sprzęt 
przed niespodziewanymi wypadkami.

Teraz możesz się skoncentrować wyłącznie na wyeliminowaniu 
wirtualnego przeciwnika! Wybierz HIRO® LION i rządź w grze!

SPECYFIKACJA SPECYFIKACJA

cena: cena:79,99 zł 59,99 zł



panther raptor
HIRo HIRo

• Napięcie robocze: 5v±0.25v;

• Robocze natężenie prądu: ≤350mA;

• Odskok klawisza: 25g±10g;

• Żywotność klawisza: ≥50 milionów 
naciśnięć;

• Długość kabla: 180cm;

• Napięcie robocze: 5v±0.25v;

• Robocze natężenie prądu: ≤250mA;

• Odskok klawisza: 25g±10g;

• Żywotność klawisza: ≥50 milionów 
naciśnięć;

• Długość kabla: 180cm;

• Wymagania sprzętowe: Interfejs 
USB 1.0/1.1/2.0/3.0; System oper-
acyjny XP, X64, Vista, Win7, Win8, 
Win10;

• Masa: 1150g;

• Wymiary: 449*228.4*38mm;

• Wodoodporność IPX8.

• Wymagania sprzętowe: Interfejs 
USB 1.0/1.1/2.0/3.0; System oper-
acyjny XP, X64, Vista, Win7, Win8, 
Win10;

• Masa: 1057g;

• Wymiary: 441.8*164*38mm;

• Wodoodporność IPX8.

Wygodna mechaniczna klawiatura gamingowa posiadająca optyczne przełączniki. 
Zawiera składaną podkładkę pod nadgarstek zapewniając dodatkowy komfort 
użytkowania. Klawiatura PANTHER ma wielokolorowe, pełne podświetlenie RGB, a 
dodatkowo posiada podświetlenie boczne zielone z możliwością zaprogramowania 
własnego trybu podświetlenia. Wymienialne, łatwo wyjmowane przełączniki i klawisze 
pozwalają na bezproblemowe naprawy oraz zmiany.

Wybierz HIRO® PANTHER i wygrywaj!

Profesjonalna mechaniczna klawiatura gamingowa. Posiada wymienialne, łatwo 
wyjmowane przełączniki i klawisze pozwalające na bezproblemowe naprawy oraz zmiany. 
Optyczne przełączniki zapewniają najszybszą możliwą transmisję danych. Podświetlenie w 
13 efektach w trzech różnokolorowych sekcjach z możliwością zaprogramowania własnego 
trybu podświetlenia. Funkcje   n-key rollover oraz anti-ghosting gwarantują zadowolenie 
każdemu Graczowi. Nano-powłoka gwarantuje odporność przeciwko zalaniu. 

Wybierz HIRO® RAPTOR i zostań zwycięzcą!

SPECYFIKACJA SPECYFIKACJA

cena: cena:299,98 zł 229,99 zł

CHEETAH
HIRo

• Napięcie robocze: 5v±0.25v;

• Robocze natężenie prądu: ≤150mA;

• Odskok klawisza: 25g±10g;

• Żywotność klawisza: ≥50 milionów 
naciśnięć;

• Długość kabla: 180cm;

• Wymagania sprzętowe: Interfejs 
USB 1.0/1.1/2.0/3.0; System 
operacyjny XP, X64, Vista, Win7, 
Win8, Win10;

• Masa: 965g;

• Wymiary: 457*156*42mm;

• Odporność na zachlapania.

Membranowa klawiatura z mechanicznymi przełącznikami z podświetleniem w kolorze pomarańczowym. 
Wymienialne i łatwo wyjmowane przełączniki i klawisze pozwalają na bezproblemowe naprawy oraz 
zmiany. Posiada funkcje n-key rollover oraz anti-ghosting gwarantujące zadowolenie dla każdego Gracza. 
Specjalny stop aluminium wykorzystywany w awiacji zapewnia niespotykaną dotąd odporność produktu 
na zużycie, a konstrukcja klawiatury zapewnia odporność na zachlapania.

 Wybierz HIRO® CHEETAH i zapewnij sobie prowadzenie w grze!

SPECYFIKACJA

cena: 134,99 zł



omli milo ichos
HIRo HIRo HIRo

• Czułość: -38dB±3dB;

• Impedancja: 2.2kΩ;

• Pasmo przenoszenia: 50 Hz-16kHz;

• Napięcie robocze: USB DC 5V;

• Długość kabla: 1.5m;

• Interfejs: USB 1.0/1.1/2.0/3.0.

• Czułość: -38dB±3dB;

• Impedancja: 2.2kΩ;

• Pasmo przenoszenia: 50 Hz-16kHz;

• Napięcie robocze: USB DC 5V;

• Długość kabla: 1.35m;

• Interfejs: USB 1.0/1.1/2.0/3.0.

• Czułość: -30dB±3dB; 

• Impedancja: 2.2kΩ; 

• Pasmo przenoszenia: 50 Hz-16kHz;

• Napięcie robocze: USB DC 5V; 

• Długość kabla: 1.5m; 

• Interfejs: USB 1.0/1.1/2.0/3.0. 

Mikrofony HIRO® z funkcją plug and play posiadają szerokie pasmo przenoszenia oraz dużą czułość zapewniającą doskonałe odwzorowanie dźwięku, co gwarantuje wysokiej 
jakości komunikację dla każdego Gracza. Dodatkowo posiadają funkcję eliminacji szumów, która redukuje do minimum dźwięki pochodzące z otoczenia. Każdy z modeli mikrofonów ma 
podstawkę zapewniającą możliwość dostosowania i ułożenia mikrofonu do własnych potrzeb. 

SPECYFIKACJA SPECYFIKACJA SPECYFIKACJA

cena: cena: cena:99,90 zł 89,90 zł 59,90 zł

Mikrofony HIRO® posiadają szerokie pasmo przenoszenia oraz dużą 
czułość zapewniającą doskonałe odwzorowanie dźwięku gwarantujące 
wysokiej jakości komunikację dla każdego Gracza. Duży komfort daje 
możliwość dostosowania położenia mikrofonu do własnych potrzeb.

HIRo
Mikrofony



HIRo
Słuchawki

W ofercie gamingowych akcesoriów HIRO® znajdują się także 
słuchawki, które zapewnią Ci komfort oraz wysokiej jakości 
odzwierciedlenie dźwięków. Duże, wyłożone przyjemnym w dotyku 
materiałem nauszniki wyciszają dźwięki otoczenia, co daje  przewagę 
w czasie najdłuższych sesji.

Bragi Zeus

• Czułość: 102dB; 

• Impendancja: 18 Ohm + / - 15%; 

• Pasmo przenoszenia dźwięku: 20Hz 
- 20KHz; 

• Średnica przetwornika: 40mm; 

• Średnica mikrofonu: Φ6*5mm; 

• Czułość mikrofonu: -38db±3db; 

• Czułość słuchawek: 119±3dB;

• Impendancja: 32 Ohm + / - 15%;

• Średnica przetwornika: 50mm;

• Magnes neodymowy: NdFeB;

• Średnica mikrofonu: Φ6*5mm;

• Długość kabla: 2,1m; 

• Interfejs: USB; 

• Wymiary(LxWxH): 198.4 x 93 x 
217.5 mm; 

• Waga: 330g; 

• Wymagania sprzętowe: System 
operacyjny XP/ Vista / 7 / 8 / 10; 
Interfejs USB 1.0/1.1/2.0/3.0; 

• Kolor: czarno-pomarańczowy.

• Czułość mikrofonu: -40db±3db;

• Długość kabla: 2m;

• Interfejs: USB;

• Wymiary: 188 x 104 x 230 mm;

• Waga: 635g.

Słuchawki gamingowe 
HIRO® BRAGI 2.1
z mikrofonem oraz z podświetleniem 
LED posiadają 40mm przetworniki 
odzwierciedlające dźwięki w sposób 
realistyczny z głębią basu, zapewniając 
fantastyczne doznania w czasie gry. 
Pulsujące podświetlenie RGB LED 
nadaje słuchawkom oryginalny wygląd. 
Duże, wyłożone przyjemnym w dotyku 
materiałem nauszniki wyciszają dźwięki 
otoczenia oraz zapewniając komfort. 
Specjalnie zaprojektowany pilot ułatwia 
sterowanie słuchawkami.

Słuchawki HIRO® ZEUS
posiadają 50 mm przetworniki 
odzwierciedlające dźwięk w sposób 
realistyczny z głębią basu, zapewniając 
fantastyczne doznania w czasie gry. 
Duże, wyłożone przyjemnym w dotyku 
materiałem nauszniki, wyciszają dźwięki 
otoczenia i zapewniają komfort w czasie 
nawet najdłuższych sesji. Specjalnie 
zaprojektowany pilot ułatwia sterowanie 
słuchawkami. Podświetlenie RGB 
dopełnia gamingowy wygląd słuchawek, 
a oprogramowanie sprzętu umożliwia 
zmianę parametrów.

SPECYFIKACJA SPECYFIKACJA

HIRo HIRo

cena:

cena:

79,00 zł

199,99 zł



gamma psi

• Czułość: 120±3dB; 

• Impedencja: 32Ohm±15%; 

• Przetwornik: Φ50mm; 

• Wielkość mikrofonu: 4*1,5mm; 

• Czułość: 120±3dB; 

• Impedencja: 32Ohm±15%; 

• Przetwornik: Φ50mm; 

• Wielkość mikrofonu: 4*1,5mm; 

• Czułość mikrofonu: -40db±3db; 

• Czułość mikrofonu: -38db±3db; 

• Pasmo przenoszenia: 20Hz – 
20kHz; 

• Długość kabla: 2.2m; 

• Interfejs: USB.

• Pasmo przenoszenia: 20Hz – 
20kHz; 

• Długość kabla: 2.2m; 

• Interfejs: USB; 

• Model: PSI; 

• Kolor: czarny lub złoty.

Słuchawki HIRO® GAMMA to zaawansowane pod kątem dźwiękowym 
słuchawki z systemem wirtualnego dźwięku 5.1. Dzięki 50mm przetwornikom odzwierciedlają 
dźwięk w sposób realistyczny, z głębią basu, zapewniając efektowny dźwięk. Wysokiej jakości 
stalowa konstrukcja wraz z wysokiej jakości kablem w oplocie tekstylnym gwarantuje wysoką 
wytrzymałość słuchawek i ich długowieczność. Duże nauszniki wyłożone są miłym w dotyku 
materiałem, co pozwala wyciszyć dźwięki z otoczenia. Model Gamma, posiada podświetlenie 
LED w elementach nauszników, które można wyłączyć. Mikrofon umieszczony na elastycznym 
wysięgniku typu “gooseneck”, posiada dużą czułość i czystość nagrywania dźwięku.

Słuchawki HIRO® PSI posiadają przetworniki 50mm, które odzwierciedlają 
dźwięk w sposób realistyczny z głębią basu, zapewniając wyjątkowe doznania w czasie 
 gry. Wirtualny dźwięk przestrzenny 7.1 pozwoli na uzyskanie jeszcze bardziej 
intensywnych doznań z rozgrywki dzięki realistycznemu i przestrzennemu odwzorowaniu 
odgłosów pola bitwy. Wysokiej jakości stalowa konstrukcja i kabel w oplocie tekstylnym, 
gwarantują wysoką wytrzymałość słuchawek oraz wyjątkową odporność na zużycie. 

SPECYFIKACJA
SPECYFIKACJA

HIRo HIRo

cena: cena:119,00 zł 129,00 zł

podkładki
dla graczy

hiro
Dla zwiększenia poczucia komfortu w swojej ofercie mamy różnego rozmiaru 

podkładki pod myszki w tym również podświetlane. Specjalnie zaprojektowane 
gumowe spody zapewniają dobrą przyczepność i gwarantują, że żadne przesunięcia 

nie będą miały miejsca  nawet podczas najbardziej intensywnej rozgrywki. Górne, 
ultra-gładkie powierzchnie, dostosowane są do wszystkich rodzajów myszek, co 

zapewnia kontrolę niezależnie od preferowanej konfiguracji.

ZWYKŁE: od 34,99 do 79,99 zł



HIRo
atlas hub

BUNGEE

BUNGEE HIRO® ATLAS HUB daje możliwość korzystania ze swojej 
myszki gamingowej z większą swobodą, unikając kłopotów z plączącym się kablem.  
Specjalnie zaprojektowany, giętki mouse bungee  pozwoli Ci poprowadzić kabel myszy 
na odpowiednią odległość eliminując problemem blokowania go na krawędzi biurka, 
monitora, czy głośnika. Dostosuj długość kabla myszy do swoich preferencji i ciesz się 
komfortem użytkowania. Posiada wzmocnioną konstrukcję, podświetlenie LED oraz 
podstawę antypoślizgową.

• Rodzaj materiału: utwardzony plastik, guma;

• Interfejs: USB;

• Kolor: Czarny;

• Złącza: 2x USB 2.0.

SPECYFIKACJA

cena: 66,99 zł

Cena:Cena: 119,99 zł,99,99 zł,

APOLLO 
SPEED

APOLLO 
PRECISION 

HIRoHIRo

Podświetlana o sztywnej konstrukcji podkładka HIRO® Apollo Speed posiada 
specjalnie zaprojektowaną gumową podstawę zapewniającą dobrą przyczepność, 
co eliminuje jej przesunięcia nawet podczas najbardziej intensywnej rozgrywki. 
Dzięki swojej budowie materiału idealnie współpracuje z myszkami HIRO®. Ten 
model podkładki posiada podświetlenie  ze zmiennymi trybami intensywności 
świecenia oraz możliwością całkowitego wyłączenia diod LED.

Stworzona z elastycznego materiału podkładka posiada system podświetlenia 
na obszytych krawędziach. Dostępne jest 7 kolorów podświetlenia oraz  
przycisk regulujący jasność podświetlenia pozwalający dostosować wygląd 
podkładki do indywidualnych preferencji.  Możliwe jest dostosowywanie 
jasności świecenia, a także całkowite jego wyłączenie.

• Podświetlenie LED RGB

• Rozmiar: 350*250*5,8mm

• Masa: 500g

• Podświetlenie LED RGB

• Rozmiar: 520*350*3mm

• Masa: 300g

• Napięcie znamionowe: 5±0,5V

• Interfejs: USB

• Maksymalne napięci: ≤150Ma

• Kolor: czarny

• Napięcie znamionowe: 5±0,5V

• Interfejs: USB

• Maksymalne napięci: ≤150Ma

• Kolor: czarny

SPECYFIKACJASPECYFIKACJA



Gotowy zestaw zaspokoi wszystkie potrzeby Gracza. Skomponowany 
pod kątem dobrej jakości przy zachowaniu świetnej ceny, dla osób 

chcących posiadać pełen zakres akcesoriów potrzebnych do grania. 
Zestaw utrzymany jest w jednej tonacji kolorystycznej i świetnie 

prezentuje się na biurku komputerowym.

HIRo

HIRo

destro

Zestaw

Zestaw gamingowy 5w1 HIRO® DESTRO to komplet starannie wyselekcjonowanych akcesoriów dedykowanych dla początkujących 
Graczy, którzy wkraczają w pasjonujący świat gier. Zestaw zawiera: klawiaturę, mysz, słuchawki, głośniki oraz podkładkę.

Mysz

klawiatura

głośniki

Słuchawki

podkładka

• Czteropoziomowa regulacja rozdzielczości od 1200 do 
3200 DPI z 4 odpowiadającymi kolorami podświetlenia;

• Podświetlane logo;

• Wewnętrzny odważnik zapewnia stabilny ruch myszy;

• Żywotność przycisków do 5 milionów naciśnięć.

• 40mm przetworniki odzwierciedlają dźwięk w 
realistyczny sposób z głębi basu;

• Duże, wyłożone przyjemnym w dotyku materiałem, 
nauszniki wyciszają dźwięki otoczenia oraz zapewniają 
komfort w czasie nawet najdłuższych sesji;

• Wbudowany mikrofon, dzięki specjalnie dobranemu 
pasmu przenoszenia oraz czułości zapewnia, 
doskonałe przenoszenie dźwięku, niezbędne do dobrej 
komunikacji z drużyną jednocześnie redukując dźwięki 
otocznia.

• Podszyte krawędzie zapewniają niesamowitą długowieczność I zapobiegają strzępieniu;

• Specjalnie zaprojektowany gumowy spód zapewnia dobrą przyczepność i gwarantuje, że żadne przesunięcia nie będą 
miały miejsca nawet podczas najbardziej intensywnej rozgrywki;

• Górna gładka, mikroteksturowa, jedwabista powierzchnia zaprojektowana specjalnie, żeby zapewnić odpowiednie tarcie 
zapewniając tak bardzo potrzebną precyzją podczas rozgrywki;

• Rozmiar 32 x 23 cm.

• Wielokolorowe podświetlenie LED;

• Specjalnie zaprojektowane klawisze oraz wodoodporna membrana 
ochronią sprzęt w przypadku rozlania niewielkiej ilości płynu;

• System anti-ghosting, umożliwiając wciśnięcie do 19 klawiszy na raz;

• Funkcja Windows-lock;

• Żywotność klawiszy do 10 000 000 wciśnięć.

• Agresywny gamingowy wygląd;

• Głośniki wykonane zostały z specjalnie dobranych 
materiałów, które zabezpieczają przed elektryzowaniem się i 
przed generowaniem zakłóceń elektromagnetycznych;

• Funkcja plug and play.

cena: 149,00 zł



Właścicielem marki HIRO® jest NTT System S.A. 

Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89,
05-077 Warszawa – Wesoła

https://hiro.com.pl | e-mail: hiro@hiro.com.pl


