Φύλλο δεδομένων

OMEN by HP Keyboard with
SteelSeries

Εάν χρησιμοποιείτε τον
υπολογιστή σας
περισσότερο για να παίζετε,
παρά για να εργάζεστε,
προμηθευτείτε αξεσουάρ
παιχνιδιών που έχουν
σχεδιαστεί για να
εξαλείφουν τους
αντιπάλους σας. Καθώς έχει
σχεδιαστεί με τη συμβολή
των κορυφαίων ομάδων
eSports, η απόδοση
κορυφαίας ποιότητας και η
προσοχή στη λεπτομέρεια
που διαθέτει αυτό το
πληκτρολόγιο κάνουν τη
διαφορά ανάμεσα σε μια
συντριπτική νίκη και μια
ολέθρια ήττα.

Παιχνίδι γεμάτο χρώμα
●
Οι 5 ζώνες, που υποστηρίζουν 16,8 εκατομμύρια χρώματα, σάς προσφέρουν
σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες προσαρμογής.
Συνδυασμοί κινήσεων με ένα πάτημα
●
Προγραμματίστε τα 88 ενσωματωμένα πλήκτρα μακροεντολών για εύκολους
συνδυασμούς κινήσεων με το πάτημα ενός μόνο πλήκτρου.
Διευρυμένες δυνατότητες
●
Απολαύστε απόλυτο έλεγχο με τις 2 ενσωματωμένες θύρες USB 2.0 και τα
ειδικά στοιχεία ελέγχου μέσων.
Ακριβής εκτέλεση εντολών
●
20 από τα πλήκτρα, που χρησιμοποιούνται πολύ συχνά στα παιχνίδια,
υποστηρίζουν την τεχνολογία anti-ghosting, έτσι ώστε να εκτελείται κάθε
εντολή που δίνετε.
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Συμβατότητα

Συμβατότητα με τους φορητούς υπολογιστές OMEN 1.1, τους επιτραπέζιους υπολογιστές OMEN 1.1 και τους
υπολογιστές OMEN X.

Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: 52 x 560 x 220 mm
Συσκευασμένο: 65 x 590 x 260 mm

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: 1,33 kg
Συσκευασμένο: 2,14 kg

Εγγύηση

Εμπορική εγγύηση HP 2 ετών

Πρόσθετες πληροφορίες

P/N: X7Z97AA #ABB, #ABU, #ABD, #UUW, #ABE, #ABF, #ACB, #ABZ
UPC/EAN code: ABB: 190780318843; ABU: 190780087435; ABD: 190780087442; UUW: 190780087459; ABE:
190780087466; ABF: 190780087473; ACB: 190780087480; ABZ: 190780087497

Περιεχόμενα συσκευασίας

Πληκτρολόγιο OMEN με SteelSeries; Λαστιχένιες βάσεις με δυνατότητα αντικατάστασης; Οδηγός γρήγορης
έναρξης; Σημειώσεις για το προϊόν; Κάρτα εγγύησης.
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