Спецификация

OMEN by HP Keyboard with
SteelSeries

Когато компютърът ви не
е просто работна машина,
а бойна станция,
оборудвайте се с гейминг
аксесоари, създадени да
унищожават
конкуренцията.
Разработена с помощта на
водещи отбори по
електронни спортове,
висококачествената
производителност и
прецизно внимание към
детайлите на тази
клавиатура са разликата
между разбиваща победа
и съкрушително
поражение.

Улеснете играта си
●
5 зони с възможност за 16,8 милиона цвята ви дават почти неограничено
персонализиране.
Комбинации с едно докосване
●
Програмирайте 88 вградени макрос клавиши за лесни комбинации само с
едно натискане.
Разширете арсенала си
●
Упражнявате пълен контрол с 2 вградени USB 2.0 порта и специализирани
мултимедийни контроли.
Убиец на фантомните натискания
●
20 клавиша в най-използваните гейминг зони поддържат технология
против фантомни натискания, така че всяка команда ще бъде изпълнена.

Спецификация

OMEN by HP Keyboard with SteelSeries

Съвместимост

Съвместима с лаптопи OMEN версия 1.1, настолни компютри OMEN версия 1.1 и OMEN X.

Размери

без опаковка: 52 x 560 x 220 мм
Опакован: 65 x 590 x 260 мм

Тегло

без опаковка: 1,33 кг
Опакован: 2,14 кг

Гаранция

2 година търговска гаранция на HP

Допълнителна
информация

№ на продукт: X7Z97AA #ABB; #ABU; #ABD; #UUW; #ABE; #ABF; #ACB; #ABZ
UPC/EAN код: ABB: 190780318843; ABU: 190780087435; ABD: 190780087442; UUW: 190780087459; ABE:
190780087466; ABF: 190780087473; ACB: 190780087480; ABZ: 190780087497

Какво има в кутията

Клавиатура OMEN със SteelSeries; Сменяеми гумени крачета; Ръководство за бърз старт; Бележки към
продукта; Гаранционна карта.
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