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Folytatás a következő oldalon!

Mindig is olcsó egereket vettem 
magamnak, mert amikor

 bevágom őket a tás-
kába, esetleg

leesnek
a földre, rájuk tapo-
sok vagy egyszerűen csak erőtel-
jesebben kattintok, úgy is tönkre fog-
nak menni. Ha olcsó egeret veszek, ak-
kor legalább nem kapok szívrohamot 
amikor a betonon landol.

Majd úgy 2 hónapja azon gon-
dolkodtam, hogy lassan úgyis itt a 
születésnapom, meglepem magam 
egy új egérrel. Néhány szabályt 
azért hoztam. Kifejezetten Gamer 
egeret szeretnék, legalább plusz egy 
gombbal és maximum 4000 forintot 
költhetek rá. A többi már csak ráadás, 
hogy nézzen ki jól és lehetőleg világít-
son is valamilyen színben. Ez fontos, 
hogy legyen fény forrás esténként a 
szobában!

Már nagyon régóta szerettem volna egy Gamer egeret, amin van DPI váltó, 
néhány plusz gomb, elfér a nagy tenyeremben és legalább kéken világít. Ja és 
persze az is fontos, hogy ne legyen drága!

//  NewPlayer

Így nyakamba vettem az inter-
netet és különböző kulcsszavak segít-
ségével próbáltam keresgélni az olcsó

 egerek piacán. Rengetegfélét 
megnéztem, egy csomó 

leírást és videót vé-
gignéztem, 

de vé-

gül is úgy döntöttem, 
hogy egy általam még soha nem 
hallott A-Jazz márkájú egeret fogok 
venni. Leírások és videók alapján elég 
jónak tűnt és a kb. 2500 Ft-os ára pe-
dig jóval a maximális keretem alatt 
volt. Igaz az olcsóságnak megvan a 
maga “ára”: doboz nélküli verzió 
egyenesen Kínából és nagyjából 4 
hét a szállítási idő, amit majd a Ma-
gyar Posta fog házhoz hozni.
Persze ők meg hétköznap 10-kor 
hozzák ki, amikor senki sincsen itthon, 
így majd be kell mennem érte.

A rendelés után nagyjából 6 héttel 
át is vehettem az új egeremet, amit a 
kínai munkások több soron is becso-
magoltak, hogy még csak véletlen se 
történhessen vele baj.

A Jazz 7D Ray Eagle 

Rendelés

Gyártó: A-Jazz

Név: 7D Ray Eagle

Gyártó weboldala:
     http://a-jazz.com.cn/

Ez már egy piros pont, és egy-
ben egy fekete pont is, mert 
kb. háromnegyed órát szen-
vedtem vele mire sikerült ki-
bontanom. Több soron bebu-
gyolálva rétegenként celluxal 
összefogatva. Viszont tényleg 
nem lett semmi baja a szállítás 
közben!

Gamer egér

http://anipalace.hu
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Külső

Az egér formája már képeken is nagyon tetszett, de 
így kézbe fogva pedig pláne. A szögletes külseje ellené-
re belesimul az ember kezébe. Egyből alá van támaszt-
va minden ujjam és nem kell rátartani sem igazából.
A kisujjam kényelmesen felfekszik a külső tartón, sőt 
még a hüvelykujjnak is van egy recével ellátott tar-
tó része. Ez pedig nagyon kényelmessé és egysze-
rűvé teszi az egér mozgatását.

A szépen ívelt hátat középen megtörték, így 
egyfajta gerincoszlopot adva az egérnek. 
A hát két oldalán még található egy-egy kék 
csík, amik használat közben pulzálnak.
A borítás anyaga egész jó műanyagból ké-
szült, nincsen rossz tapintása, nem csúszik 
ki az ember kezéből. Egyedül az illesztések-
re van panaszom, mert az nagyon héza-
gos. Nem zavaró használat közben, de 
nagyon meg fog ülni benne a kosz.
A vezetékelésre és az USB 
csatolóra viszont egy rossz 
szavam sem lehet. A csa-
toló éppen hogy csak 
akkora, amekkorának 
lennie kell, így kényel-
mesen elfér mellette
más is. Maga a veze-
ték pedig kapott egy
szövet borítást, 
ahogy azt kell és 
mind az egér olda-
lánál mind az USB 
csatolónál található
egy-egy törésgátló 
kis műanyag.

A belső

A megszokott gombokat hozza az egér: ball, jobb és a gör-
gető szintén lenyomható. Van még rajta 2 DPI váltó, amivel nö-

velni vagy csökkenteni lehet az egér érzékenységét az 1000-1600
-2000-2400-as intervallumokban. Ezenkívül található rajta még két 

extra gomb, amik a hüvelykujjnál kaptak helyet. Ennek érdekessége
 hogy pl. böngészés közben ezek az előre-hátra gombokat helyettesí-

tik, játékoknál pedig arra állítjuk őket, amire akarjuk.
A gombokat nagyon könnyű lenyomni, egyedül a hüvelykujjast kell egy

 kicsit gyakorolni, de az is menni fog. A DPI váltót viszont egy heves FPS já-
ték közben ember legyen a talpán, aki megnyomja! Még felfelé váltani okés, 

de a lefele váltás már nehézkesebb. Nekem pl. egészen vissza kell hajtanom a 
középső ujjamat, miközben a többit leveszem az egérről.

A legnagyobb hátránya az egérnek viszont itt jön ki: eléggé hangos. Legalábbis 
az én fülemet bántja, főleg az esti netezés közben. A görgető egy-egy hosszabb 

görgetés közben még akár furcsa nyikorgó hangokat is képes kiadni.

Van egy nagyon rossz szokásom. Ha veszek magamnak valamilyen elektroni-
kai eszközt, akkor azt vagy már a legelején, vagy egy pár hét után szétszedem és 

megnézem belülről. Hiába fogadom meg mindig, hogy most nem, egy hétig 
bírtam és szétszedtem a Ray Eagle-t.Egy csavar fogja az aljánál, amit kicsa-

varozva könnyedén ki lehet nyitni az egeret. Szép rendezett belseje van, 
semmi fölösleg, egy-két nevesebb gyártó még tanulhatna is tőlük! Két 

nyáklapon található meg az összes elektronika, amik kivehető szallagká-
bellal vannak összekötve. A kétoldali háttlap világítást 3-3 leddel oldották 
meg, amik a fő nyákhoz vannak erősítve. Valamint az egészet megfejelték 

még egy kis plusz súllyal is, ami a hátának az első felére került: kb. ahol a
 tenyerünk van. Ennek az lett az eredménye, hogy használat közben érez-

zük, hogy hol van az egér, és meglepő, de emiatt van az is, hogy nagyon 
könnyen tudjuk irányítani a mozgását is!

Gombok és a görgető

Megéri-e az A-Jazz Ray Eabge az árát? Szerintem meg! Nem egy profi 
Gamer egér és vannak hibái, de összességében az ára elfogadható, a 
minősége pedig majdhogynem profi!
Ami nekem még nagy hátrány, hogy a tenyeremhez mérten elég kicsi. 
Nem zavaróan kicsi, mint az amit eddig használtam, de lehetne szerintem 
nagyobb.
Kínai márka ide vagy oda, szerintem megérte a pénzét és csak ajánlani tu-
dom mindenkinek!

Összegzés

http://anipalace.hu

