
představujeme

Nejen při hraní počítačových her, ale i při jiné 
práci s počítačem je třeba mít myš, která přesně 
zaznamená každý pohyb. Myš zároveň musí být 
pohodlná, aby uživatel ani po dlouhých hodinách 
práce s ní netrpěl bolestmi ruky. Ivan Heisler

Niceboy ORYX M600

Pohodlná 
herní myš

výhodou myši určené pro hráče je 
také možnost přenastavit funkce 
jednotlivých tlačítek a případně 

také naprogramovat makra – posloupnos-
ti příkazů, které se v případě potřeby vy-
konají po stisku jediného tlačítka. Makra 
vám mohou pomoci nejen při provádění 
složitějších akcí ve hře, ale také při kan-
celářské práci, kdy lze prostřednictvím 
maker automatizovat opakované rutin-
ní činnosti.

Myš Niceboy ORYX M600 je nejvyš-
ším modelem z řady herních myší značky 
Niceboy, stojí však necelých tisíc korun. 
Za tuto cenu toho uživateli nabízí opravdu 
hodně. Především je to ergonomický tvar, 
který nás zaujal na první pohled. Díky to-
muto tvaru myš perfektně padne do pravé 

ruky (pro leváky se nehodí) a její ovládá-
ní je velmi pohodlné. Co se týče designu, 
je zde výrazná barevně svítící linka oko-
lo základny a barevně podsvícené logo na 
zadní části. Podsvíceno je také rolovací ko-
lečko a mezera mezi dvěma „hřbetními“ 
tlačítky. Ke kladům můžeme přičíst odol-
ný kabel s textilním opletením a pozlacený 
konektor USB. Jediné, co by mohlo chybět 
náročnějšímu uživateli, je možnost upravit 
hmotnost myši nebo polohu jejího těžiště. 

PROč kOuPIt: tato herní myš perfektně padne do ruky,  
je vybavena citlivým snímačem a její ovládací program 
umožňuje podrobně nastavit její funkce. 

tip redakce

parametry
ceNa: 999 kč

POskYtl: Niceboy

web: www.niceboy.cz

sNíMač: optický

ROzlIšeNí: 200–10 000 dpi

POčet tlačítek: 8 (programovatelných)

Další fuNkce: nastavitelné osvětlení, makra

kabel: usb, 1,8 m, opletený

ROzMěRY a HMOtNOst (bez kabelu):  
123 × 84 × 41,3 mm, 105 g

Prostřednictvím 
ovládacího 
programu ORYX 
M600 lze 
jednoduše 
přeprogramovat 
význam tlačítek 
myši, nastavit 
rozlišení 
snímače a styl 
podsvícení 
a také vytvářet 
makra

Výbava
Funkční výbavu tvoří především přesný 
optický snímač pohybu (jeho citlivost lze 
nastavit v rozsahu 200–10 000 dpi) a osm 
tlačítek, jejichž funkce lze libovolně na-
stavit. Oproti běžné myši se dvěma tlačít-
ky a kolečkem jsou tu navíc dvě tlačítka na 
horní straně (ta standardně slouží k nasta-
vování citlivosti snímače), tlačítka „vpřed“ 
a „zpět“ pod palcem a ještě (rovněž pod pal-
cem) tlačítko „sniper“, jehož podržením lze 
dočasně snížit citlivost myši. Nastavené pa-
rametry lze uložit do integrované flash pa-
měti. Myš si tedy svá nastavení „pamatuje“ 
a není závislá na stálé přítomnosti ovláda-
cího programu v počítači. 

Ovládací program
Z internetové stránky technické podpo-
ry výrobce si stáhněte ovládací program, 
v němž lze přiřadit všem tlačítkům myši 
libovolné funkce, upravit styl podsvícení 
a jeho barvu a detailně nastavit i rozlišení 
snímače pohybu. Pomocí programu může-
te rovněž vytvářet makra. Program je vel-
mi přehledný a je lokalizován do češtiny.

ergonomický tvar, programovatelná 
tlačítka, nastavitelné podsvícení, 
odolný kabel
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