Folha de Dados

OMEN by HP Keyboard with
SteelSeries

Quando o seu PC se torna
mais num posto de batalha
do que numa ferramenta de
trabalho, apenas terá de
munir-se de acessórios
especialmente concebidos
para os jogos para aniquilar
a concorrência
Desenvolvido com o
contributo das melhores
equipas eSports, o
desempenho de elevada
qualidade e os incríveis
detalhes deste teclado
fazem toda a diferença no
momento de uma vitória
esmagadora e de uma
derrota dolorosa.

Ilumine o seu jogo
●
5 zonas do teclado com capacidade de reproduzir 16,8 milhões de cores
permitem-lhe uma personalização praticamente sem limites.
Combos de um só toque
●
Programe as 88 teclas macro incorporadas para combos fáceis com apenas
um toque de tecla.
Aumente o seu arsenal
●
Controlo de comando total com 2 portas USB 2.0 integradas e controlos
dedicados de multimédia.
Assassino de ghosting
●
20 teclas nas áreas de jogo mais utilizadas com suporte anti-ghosting, para
que cada comando seja rapidamente executado.

Folha de Dados

OMEN by HP Keyboard with SteelSeries

Compatibilidade

Compatível com Portáteis OMEN versão 1.1, PC Desktop OMEN versão 1.1 e OMEN X.

Dimensões

Fora da caixa: 52 x 560 x 220 mm
Embalado: 65 x 590 x 260 mm

Peso

Fora da caixa: 1,33 kg
Embalado: 2,14 kg

Garantia

Garantia comercial HP de 2 anos

Informação adicional

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

Conteúdo da embalagem

Teclado OMEN com SteelSeries; Pés de borracha substituíveis; Guia de Introdução; Avisos do Produto; Cartão de
Garantia.

O produto pode ser diferente das imagens apresentadas. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. As informações contidas
neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas
nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste documento
deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou
editoriais ou omissões contidas no presente documento.
08/16

