Specifikace

OMEN by HP Keyboard 1100
Počítejte s patřičnou
odezvou po každém stisku
klávesy
Stiskněte destruktivní
kombinaci kláves na
mechanické klávesnici, jejíž
konstrukce je stavěná pro
„velkorážní“ bitvy.
Mechanické spínače Blue
mají funkci anti-ghosting,
takže rozpoznají stisk
několika kláves současně, a
vyznačují se ultra citlivou
odezvou, aby vám poskytly
potřebnou mrštnost při
zdolávání nástrah a plížení
se kolem nepřítele.

Prvotřídní mechanické spínače
●
Renomované mechanické spínače značky Blue nabízejí odezvu špičkové
úrovně a životnost 50 milionů úhozů.
Na každém pohybu záleží
●
Bez ohledu na to, kolik kláves stisknete najednou, každý stisk je detekován.
Posviťte si na svou přesnost
●
Zapomeňte na chybné stisky kláves a sledujte, jak se při každém stisku rozsvítí
temně červená LED v každé klávese.
Funkce
●
Zapomeňte na starosti s kabely – opletený kabel USB je vysoce odolný a jen
tak se nezamotá.
●

Nožky nastavitelné ve 2 směrech vyhoví specifickému úhlu položení zápěstí,
abyste netrpěli křečemi a nepohodlím.
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Technické specifikace

Kabelový port USB

Rozměry

Bez obalu: 450 x 150 x 39,5 mm
Balení: 500 x 202 x 50 mm

Hmotnost

Bez obalu: 0,99 kg
Balení: 1,34 kg

Záruka

Spolehlivé pokrytí: Standardní dvouletá omezená záruka HP vám zajistí klidné používání.

Další informace

P/N: 1MY13AA #ABB; #ABU; #ABD; #UUW; #ABE; #ABF; #ACB; #ABZ
Kód UPC/EAN: ABB: 190781648253; ABU: 190781648260; ABD: 190781648277; UUW: 190781648321; ABE:
190781648307; ACB: 190781648314; ABZ: 190781648291

Země původu

Čína

Co je obsaženo v krabici
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Windows® je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA anebo dalších zemích. Všechny ostatní ochranné
známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Skutečný vzhled produktu nemusí být stejný jako na obrázku.
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