Спецификация

OMEN by HP Keyboard 1100
Отстоявайте своето с
всяко натискане на
клавишите
Дирижирайте
унищожителна симфония
от натискания с
механичната клавиатура,
изработена за състезания
на най-високо ниво.
Функцията Anti-ghosting с
превключване от клавиша
N и ултраефективните
механични
превключватели Blue Ви
осигуряват нужната
ловкост, с която да
маневрирате покрай
препятствията.

Механични превключватели от най-висока класа
●
Механичните превключватели Renowned Blue предлагат ефективност от
ново поколение и издръжливост до 50 милиона натискания.
Всяко движение е от значение
●
Независимо колко клавиша са активирани едновременно, всяко
натискане се засича.
Осветете своята точност
●
Предотвратете грешки при натискане на клавишите и гледайте как всеки
клавиш, оборудван със своя собствена LED подсветка, светва в
тъмночервено.
Функции
●
Забравете за управлението на кабелите – вплетеното защитно покритие
подобрява издръжливостта на USB кабела и свежда до минимум
усукването.
●

Крачетата могат да се нагласят по 2 начина, в зависимост от ъгъла на
китката Ви, за да предотвратите схващания и дискомфорт.
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Технически спецификации Кабелна USB
Размери

без опаковка: 450 x 150 x 39,5 мм
Опакован: 500 x 202 x 50 мм

Тегло

без опаковка: 0,99 кг
Опакован: 1,34 кг

Гаранция

Покритие, осигуряващо спокойствие: Бъдете спокойни със стандартната двугодишна ограничена гаранция
на HP.

Допълнителна
информация

№ на продукт: 1MY13AA #ABB; #ABU; #ABD; #UUW; #ABE; #ABF; #ACB; #ABZ
UPC/EAN код: ABB: 190781648253; ABU: 190781648260; ABD: 190781648277; UUW: 190781648321; ABE:
190781648307; ACB: 190781648314; ABZ: 190781648291

Страна на произход

Китай

Какво има в кутията

Клавиатура OMEN 1100; Бележка към продукта; Ръководство за бързо стартиране; Стикер на OMEN;
Гаранционна карта

Windows® е търговска марка или регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и/или други страни. Всички други търговски марки са
собственост на съответните им притежатели. Действителният продукт може да се различава от показаното изображение.
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