Datasheet

OMEN by HP Keyboard 1100
Ga met elk
toetscommando voor de
overwinning
Toon je meesterschap met
een vernietigend arsenaal
aan toetscommando's op
een mechanisch
toetsenbord dat gebouwd is
om de strijd aan te gaan.
Anti-ghosting met rollover
van N toetsen en blauwe
mechanische schakelaars
die supersnel reageren
geven je de wendbaarheid
om in elke game opnieuw
aan je tegenstanders te
ontsnappen.

Mechanische schakelaars van topklasse
●
De blauwe mechanische schakelaars zijn ongekend responsief en hebben een
levensduur van 50 miljoen toetsaanslagen.
Elke beweging telt
●
Hoeveel commando's je tegelijk ook geeft, elke toetsaanslag wordt
onderscheiden.
Verlichting voor extra precisie
●
Voorkom invoerfouten en zie elke toets dieprood opgloeien met een eigen
ledlampje.
Kenmerken
●
Vergeet kabelbeheer – de gevlochten kabelmantel zorgt ervoor dat de
USB-kabel langer meegaat en niet knikt.
●

2-weg stelvoetjes om het toetsenbord onder de juiste hoek te zetten en
polskramp of een ongemakkelijke houding te voorkomen.
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Technische specificaties

Vaste USB

Afmetingen

Zonder verpakking: 450 x 150 x 39,5 mm
In verpakking: 500 x 202 x 50 mm

Gewicht

Zonder verpakking: 990 gr
In verpakking: 1,34 kg

Garantie

Garantie voor een gerust gevoel: Twee jaar standaardgarantie van HP geeft zekerheid.

Extra informatie

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

Land van herkomst

China

Inhoud van de doos

OMEN toetsenbord 1100; Productinformatie; Beknopte handleiding; OMEN sticker; Garantiekaart
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