Dataark

OMEN by HP Keyboard 1100
Stå på kravene med hvert
tastetrykk

Utfør en destruktiv symfoni
av tastetrykk med et
mekanisk tastatur som er
bygd for avansert
konkurranse. Anti-ghosting
med N-key rollover og
svært responsive blå
mekaniske taster gir
fleksibiliteten du trenger for
manøvrere deg gjennom
kamp etter kamp.

Mekaniske taster i toppklassen
●
Anerkjente mekaniske Blue-taster gir deg uovertruffen responstid og en
levetid på 50 millioner tastetrykk.
Hver bevegelse er viktig
●
Hvert tastetrykk registreres, uansett hvor mange taster som er aktivert om
gangen.
Finpuss nøyaktigheten din
●
Unngå feilinntasting, og se hver eneste tast gløde rødt med sin egen dedikerte
LED-lampe.
Funksjoner
●
Glem kabelføring – flettet kledning forbedrer USB-kabelens holdbarhet og
minimerer floker.
●

Med toveis justerbare ben kan du tilrettelegge for din foretrukne
håndleddsvinkel for å hindre kramper og ubehag.
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Tekniske data

Kablet USB

Mål

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

Vekt

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

Garanti

Dekning som gir trygghet: Sov godt om natten med to års begrenset standardgaranti fra HP.

Tilleggsinformasjon

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

Opprinnelsesland

Kina

Innhold i esken

OMEN-tastatur 1100; produktmerknad; Hurtigstartveiledning; OMEN-etikett; Garantikort
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