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Minden gombnyomással a
győzelemre törhet

A kemény küzdelmekhez
készült mechanikus
billentyűzeten leütései
pusztító szimfóniát
alkotnak. Az egyszerre N
leütés érzékelésére képes
anti-ghosting
technológiának és a
rendkívül rövid válaszidejű
Blue mechanikus
kapcsolóknak
köszönhetően bármely
küzdelemben könnyedén
veheti az akadályokat.

Mesteri mechanikus kapcsolók
●
Az elismert Blue mechanikus kapcsolók sosem látott válaszidőt biztosítanak
50 millió leütésnyi élettartamuk során.
Minden mozdulat számít
●
Nem számít, hány billentyűt aktivál egyszerre, a rendszer minden leütést
érzékel.
Fényárban úszó precizitás
●
Búcsút inthet a félregépeléseknek, és gyönyörködhet a billentyűk egyedi
LED-ek biztosította mélyvörös megvilágításában.
Jellemzők
●
Nem kell a kábelekkel küszködnie – a fonott bevonat növeli az USB-kábel
tartósságát, és csökkenti a kábel megtörésének esélyét.
●

A kétirányú állítást biztosító lábak révén beállíthatja a csuklójának
legkényelmesebb dőlésszöget, így elkerülheti az izomgörcsöket.
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Műszaki specifikáció

Vezetékes USB

Méretek

Kicsomagolva: 450 x 150 x 39,5 mm
Csomagolva: 500 x 202 x 50 mm

Súly

Kicsomagolva: 0,99 kg
Csomagolva: 1,34 kg

Jótállás

Megbízható jótállás: A kétéves HP normál jótállás mellett nyugodtan alhat.

További információ

Termékszám: 1MY13AA #ABB; #ABU; #ABD; #UUW; #ABE; #ABF; #ACB; #ABZ
UPC/EAN-kód: ABB: 190781648253; ABU: 190781648260; ABD: 190781648277; UUW: 190781648321; ABE:
190781648307; ACB: 190781648314; ABZ: 190781648291

Gyártó ország

Kína

A doboz tartalma

OMEN 1100 billentyűzet; A termékkel kapcsolatos tájékoztatás; Gyorskalauz; OMEN matrica; Jótállási jegy

A Windows® a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az összes többi védjegy a megfelelő
birtokosok tulajdona. A termék eltérhet az ábrán láthatótól.
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