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Vis, hvad du kan med
hvert eneste tastetryk

Du kan beherske en
ødelæggende symfoni af
tastetryk med et mekanisk
tastatur, der er designet til
konkurrencer på højt niveau.
Anti-ghosting med samtidig
brug af N-tasten og
særdeles
reaktionsfølsomme
mekaniske Blue-taster giver
dig den fleksibilitet, du har
brug for til at klare intense
øjeblikke i spil efter spil.

Mekaniske kontakter i den bedste kvalitet
●
De berømte mekaniske Blue-kontakter giver et højere niveau af
reaktionsfølsomhed, og de kan holde til op til 50 millioner tastetryk.
Hver bevægelse tæller
●
Uanset hvor mange taster, der aktiveres, bliver hvert tastetryk registreret.
Sæt lys på dine tastetryk
●
Du kan forhindre forkerte tryk og se tasterne lyse rødt ved hjælp af LED-lysene
i hver tast.
Funktioner
●
Glem alt om kabelstyring – den spundne kappe forbedrer USB-kablets
holdbarhed og forhindrer snoninger.
●

Benene kan justeres på to måder i forhold til dine behov, og du undgår
kramper og gener.
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Tekniske specifikationer

USB med kabel

Mål

Udpakket: 450 x 150 x 39,5 mm
Pakket: 500 x 202 x 50 mm

Vægt

Udpakket: 0,99 kg
Pakket: 1,34 kg

Garanti

Dækning, som giver ro i sindet: Med en begrænset HP-standardgaranti på 2 år kan du have ro i sindet.

Yderligere oplysninger

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

Oprindelsesland

Kina

Kassens indhold

OMEN Keyboard 1100; Produktmeddelelse; Startvejledning; OMEN-klistermærke; Garantikort
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