Datasheet

OMEN by HP Sequencer toetsenbord
Schakel over naar optisch. Sla sneller toe.
Manoeuvreer zo snel als het licht en loop voor op je tegenstanders met toonaangevende technologie voor optischmechanische schakelaars. Gebouwd voor gamers, met maatwerk en duurzaamheid als doel.

Snelheid die je kunt voelen

De perfecte uitstraling

Blauwe optisch-mechanische schakelaars met een responstijd van 0,2
ms, tien keer sneller dan traditionele mechanische schakelaars plus
een levensduur van 70 miljoen aanslagen.1

Individueel verlichte toetsen met keuze uit maximaal 16,8 miljoen
RGB-kleuren met unieke effecten, volledig aan te passen vanuit OMEN
Command Center.

Schakelaarresponstijdtest uitgevoerd, optisch-mechanische schakelaar vergeleken met traditionele mechanische schakelaar. Het werkelijke product kan afwijken van de foto.

Datasheet

OMEN by HP Sequencer toetsenbord
Pluspunten
Aanpasbare toetsen:
Kom op voorsprong door vijf specifieke macrotoetsen in te stellen voor je meest gebruikte acties.
Lichtgewicht. Zwaargewicht.
Voel de duurzaamheid van het lichtgewicht, geanodiseerde aluminium frame.
Houd de controle over elk element:
Neem de mediatouwtjes in handen met speciale toetsen voor afspelen, pauzeren, overslaan en dempen, evenals een grote metalen rol om het
volume aan te passen.
Kabelbeheer:
Beheer efficiënt je kabels en profiteer van optimaal gemak dankzij een ingebouwde USB-poort.
Focus op de winst:
Met de gamingmodus blokkeer je onderbrekingen van het systeem, zodat je je kunt richten op de overwinning.
Toetsen waar je op kunt vertrouwen:
Ongeacht hoeveel toetsen er tegelijkertijd worden geactiveerd, elke toetsaanslag wordt gedetecteerd met N-key rollover en 100% anti-ghosting.
Met OMEN Command Center:
Behaal de overwinning via het OMEN Command Center, voor de volledige controle over je OMEN-apparatuur. Pas de verlichting, prestaties en
functionaliteit aan, jij hebt alle controle.

Datasheet

OMEN by HP Sequencer toetsenbord

Afmetingen

37,68 x 16,98 x 4,65 cm

Gewicht

1,41 kg; In verpakking: 1,77 kg

Garantie

Garantie voor een gerust gevoel: Twee jaar standaardgarantie van HP geeft zekerheid.

Inhoud van de doos

Toetsenbord; Productkennisgeving; Garantie; Snelle installatieposter; OMEN-sticker

Land van herkomst

China

Bestelnr.

2VN99AA

Bestelinfo

2VN99AA#AB9: 192018120020; 2VN99AA#ABB:192018119918; 2VN99AA#ABD:192018119925; 2VN99AA#ABE: 192018119932; 2VN99AA#ABF:192018119949;
2VN99AA#ABU: 192018119963; 2VN99AA#ABV: 192018119970; 2VN99AA#ABZ: 192018119987; 2VN99AA#ACB: 192018119994; 2VN99AA#UUW:
192018120006; 2VN99AA#UUZ: 192018120013

Compatibele besturingssystemen

Windows 10
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