Fişă tehnică

OMEN by HP Keyboard with
SteelSeries

Când PC-ul este utilizat mai
puţin ca un centru de lucru
şi mai mult ca staţie de
luptă, echipaţi-vă cu
accesorii de joc concepute
să anihileze concurenţa.
Dezvoltată pe baza ideilor
primite de la echipele
eSports de top, această
tastatură oferă performanţe
de înaltă calitate şi
demonstrează o atenţie
precisă asupra detaliilor,
făcând diferenţa între o
victorie zdrobitoare şi o
înfrângere cumplită.

Iluminaţi-vă jocul
●
5 zone capabile de 16,8 milioane de culori vă oferă particularizări aproape
nelimitate.
Combinaţii cu o atingere
●
Programaţi cele 88 de macrocomenzi încorporate, pentru combinaţii simple
prin apăsarea unei taste.
Extindeţi-vă arsenalul
●
Control total al comenzilor, cu 2 porturi USB 2.0 integrate şi controale
multimedia dedicate.
Fără erori
●
20 de taste din cele mai utilizate zone pentru jocuri au tehnologie
Anti-Ghosting, astfel încât să se execute orice comandă.

Fişă tehnică

OMEN by HP Keyboard with SteelSeries

Compatibilitate

Compatibilă cu laptopuri OMEN ver. 1.1, PC-uri de birou OMEN ver. 1.1 şi OMEN X.

Dimensiuni

Despachetat: 52 x 560 x 220 mm
Împachetat: 65 x 590 x 260 mm

Greutate

Despachetat: 1,33 kg
Împachetat: 2,14 kg

Garanţie

Garanţie comercială HP de 2 ani

Informaţii suplimentare

număr produs: X7Z97AA #ABB; #ABU; #ABD; #UUW; #ABE; #ABF; #ACB; #ABZ
Cod UPC/EAN: ABB: 190780318843; ABU: 190780087435; ABD: 190780087442; UUW: 190780087459; ABE:
190780087466; ABF: 190780087473; ACB: 190780087480; ABZ: 190780087497

Ce se găseşte în cutie

Tastatură OMEN cu SteelSeries; picioare de cauciuc interschimbabile; ghid de pornire rapidă; notificări despre
produs; fişă de garanţie.

Produsul poate să difere faţă de cel prezentat în imagini. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informaţiile din
documentul de faţă pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele specificate
în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi servicii. Nimic din documentul de faţă nu trebuie interpretat ca
fiind o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din
documentul de faţă.
08/16

