Dataark

OMEN by HP Keyboard with
SteelSeries

Når datamaskinen i mindre
grad er en arbeidshest og i
større grad en
våpenplattform, bør du
utruste den med
spilltilbehør som er egnet til
å knuse motstanden. Dette
tastaturet, som er utviklet
med hjelp fra ledende
eSports-lag, har en ytelse
av høy kvalitet og er laget
med nennsom omtanke for
detaljer, utgjør forskjellen
mellom en knusende seier
og et hjerteskjærende tap.

Kast lys på spillet
●
5 soner med evne til å vise 16,8 millioner farger, gir deg så å si ubegrenset
tilpasning.
Ett-trykkskombinasjoner
●
Programmer de 88 innebygde makrotastene for å utføre kombinasjoner enkelt
med bare ett tastetrykk.
Utvid arsenalet
●
Ta kommandoen fullt og helt med 2 integrerte USB 2.0-porter og dedikerte
mediekontroller.
Ghost-killer
●
20 taster i de områdene som brukes mest for spill, støtter anti-ghosting slik at
alle kommandoer utføres.

Dataark

OMEN by HP Keyboard with SteelSeries

Kompatibilitet

Kompatibel med OMEN bærbare datamaskiner v. 1.1, OMEN stasjonær datamaskin v. 1.1 og OMEN X.

Mål

Pakket ut: 52 x 560 x 220 mm
Pakket: 65 × 590 × 260 mm

Vekt

Pakket ut: 1,33 kg
Pakket: 2,14 kg

Garanti

2 års kommersiell garanti fra HP

Tilleggsinformasjon

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

Innhold i esken

OMEN-tastatur med SteelSeries; Utskiftbare gummiføtter; Hurtigstartveiledning; Produktmeldinger; Garantikort.
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