Φύλλο δεδομένων

OMEN by HP Keyboard 1100
Διεκδικήστε τη νίκη με
κάθε πάτημα πλήκτρου

Εξολοθρεύστε με μαεστρία
τους εχθρούς σας,
χρησιμοποιώντας
σύνθετους συνδυασμούς
πλήκτρων, με ένα μηχανικό
πληκτρολόγιο που έχει
κατασκευαστεί για
ανταγωνισμό υψηλού
επιπέδου. Η δυνατότητα
ταυτόχρονης χρήσης
πολλών πλήκτρων και οι
μηχανικοί διακόπτες Blue
υψηλής απόκρισης σάς
προσφέρουν την ευελιξία
που χρειάζεστε για να
ξεπερνάτε όλα τα εμπόδια.

Προηγμένοι μηχανικοί διακόπτες
●
Οι γνωστοί μηχανικοί διακόπτες Blue προσφέρουν απόκριση επόμενου
επιπέδου και έχουν διάρκεια ζωής ίση με 50 εκατομμύρια πατήματα.
Κάθε κίνηση είναι σημαντική
●
Κάθε πάτημα ανιχνεύεται επιτυχώς, ανεξάρτητα από το πόσα πλήκτρα
πατάτε ταυτόχρονα.
Φωτιζόμενα πλήκτρα για ακρίβεια κινήσεων
●
Αποφύγετε τις λανθασμένες κινήσεις και δείτε κάθε πλήκτρο να φωτίζεται
κόκκινο καθώς το πατάτε, χάρη στις ξεχωριστές λυχνίες LED.
Χαρακτηριστικά
●
Ξεχάστε τη διαχείριση καλωδίων. Το προστατευτικό πλέγμα βελτιώνει την
αντοχή του καλωδίου USB και ελαχιστοποιεί τους κόμπους.
●

Βάσεις δύο κατευθύνσεων που προσαρμόζονται στη γωνία που σας
εξυπηρετεί καλύτερα, ώστε να αποφεύγετε τις κράμπες και τις ενοχλήσεις
στους καρπούς.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ενσύρματο USB

Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: 450 x 150 x 39,5 mm
Συσκευασμένο: 500 x 202 x 50 mm

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: 0,99 kg
Συσκευασμένο: 1,34 kg

Εγγύηση

Κάλυψη που προσφέρει σιγουριά: Μείνετε ήσυχοι με την τυπική περιορισμένη εγγύηση δύο ετών της ΗΡ.

Πρόσθετες πληροφορίες

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

Χώρα προέλευσης

Κίνα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Πληκτρολόγιο OMEN 1100; Σημείωση για το προϊόν; Οδηγός γρήγορης εκκίνησης; Αυτοκόλλητο OMEN; Κάρτα
εγγύησης

Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες/περιοχές. Όλα τα άλλα
εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει από την εικόνα.
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