Karta produktu

OMEN by HP Keyboard with
SteelSeries

Gdy Twój komputer jest nie
tyle jednostką roboczą, co
raczej stanowiskiem
bojowym, wyposaż się w
akcesoria do gier
zaprojektowane z myślą o
pokonaniu przeciwników. Ta
opracowana na podstawie
opinii najlepszych zespołów
e-sportowych klawiatura
charakteryzuje się wysokimi
parametrami i dbałością o
szczegóły – to różnica
pomiędzy miażdżącym
zwycięstwem a sromotną
porażką.

Rozświetl swoją grę
●
5 stref (16,8 miliona kolorów), co zapewnia niemal nieograniczone możliwości
dostosowywania.
Przyciski combo
●
Zaprogramuj 88 wbudowanych klawiszy makro, aby zapewnić łatwe combo
jednym naciśnięciem klawisza.
Powiększ swój arsenał
●
Pełna kontrola nad poleceniami dzięki 2 zintegrowanym portom USB 2.0 i
dedykowanymi przyciskami nośników.
Więcej wykrywanych klawiszy
●
20 klawiszy w obszarach najczęściej wykorzystywanych w grach z funkcją
anti-ghosting , zapewniającą wykonanie wszystkich poleceń.

Karta produktu

OMEN by HP Keyboard with SteelSeries

Zgodność

Zgodność z laptopami OMEN wer. 1.1, komputerami stacjonarnymi OMEN wer. 1.1 oraz OMEN X.

Wymiary

Z opakowania: 52 × 560 × 220 mm
Zapakowane: 65 × 590 × 260 mm

Waga

Z opakowania: 1,33 kg
Zapakowane: 2,14 kg

Gwarancja

2-letnia gwarancja komercyjna HP

Informacje dodatkowe

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

Zawartość opakowania

Klawiatura OMEN SteelSeries; Wymieniane gumowe nóżki; Skrócona instrukcja obsługi; Uwagi dotyczące
produktu; Karta gwarancyjna.

Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacje
zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i
usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje
przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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