Datasheet

OMEN by HP Keyboard with
SteelSeries

Omdat je pc meer een
commandopost dan een
werkpaard is, heb je de
juiste gamingaccessoires
nodig om je tegenstanders
te verpletteren. Dit
toetsenbord is ontwikkeld
met inbreng van de beste
eSports-teams. Door de
hoge kwaliteit en aandacht
voor detail maakt dit het
verschil tussen een
glansrijke overwinning en
een smadelijke nederlaag.

Verbeter je game
●
5 zones met ondersteuning voor 16,8 miljoen kleuren zorgen voor vrijwel
onbeperkte aanpassingsmogelijkheden.
Sneltoetsen
●
Programmeer de 88 ingebouwde macrotoetsen tot handige
sneltoetscombinaties.
Meer mogelijkheden
●
2 geïntegreerde USB 2.0-poorten en speciale mediaknoppen geven je totale
controle.
Geen ghosting
●
20 toetsen voor de meest gebruikte game-acties ondersteunen anti-ghosting,
zodat elke opdracht wordt uitgevoerd.

Datasheet

OMEN by HP Keyboard with SteelSeries

Compatibiliteit

Compatibel met OMEN laptops versie 1.1, OMEN desktop pc versie 1.1 en OMEN X.

Afmetingen

Zonder verpakking: 52 x 560 x 220 mm
In verpakking: 65 x 590 x 260 mm

Gewicht

Zonder verpakking: 1,33 kg
In verpakking: 2,14 kg

Garantie

2 jaar HP commerciële garantie

Extra informatie

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

Meegeleverd in de doos

OMEN toetsenbord bij SteelSeries; Verwisselbare rubberen voetjes; Beknopte gebruiksgids; Productinformatie;
Garantiekaart.
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