Karta produktu

OMEN by HP Keyboard 1100
Dyktuj swoje warunki z
każdym naciśnięciem
klawiszy
Użyj zabójczej kombinacji
klawiszy dzięki
mechanicznej klawiaturze,
która pomoże Ci w
rywalizacji z przeciwnikami
największego kalibru.
Funkcja anti-ghosting
rozpoznająca naciśnięcie
nieograniczonej liczby
klawiszy oraz ultraczułe
mechaniczne przełączniki
typu Blue zapewniają
elastyczność, która pozwoli
wyjść poza typowe
schematy w każdej
rozgrywce.

Najwyższej klasy przełączniki mechaniczne
●
Renomowane mechaniczne przełączniki typu Blue zapewniają wyjątkowo
krótki czas reakcji oraz żywotność na poziomie 50 milionów uderzeń.
Każdy ruch ma znaczenie
●
Niezależnie od tego, ile klawiszy zostanie naciśniętych jednocześnie,
wykrywana jest aktywacja każdego z nich.
Podświetlenie to element precyzji
●
Zapomnij o nieudanych kombinacjach i patrz, jak każdy klawisz świeci głęboką
czerwienią swojej dedykowanej diody LED.
Funkcje
●
Zapomnij o porządkowaniu kabli – pleciona izolacja zwiększa wytrzymałość
przewodu USB i ogranicza prawdopodobieństwo skręcenia.
●

2-kierunkowe regulowane nóżki klawiatury pozwalają dobrać odpowiedni kąt
nachylenia pod nadgarstki, co pomaga zapobiegać skurczom, bólom i
dyskomfortowi.
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Dane techniczne

Przewodowa (USB)

Wymiary

Z opakowania: 450 × 150 × 39,5 mm
Zapakowane: 500 × 202 × 50 mm

Waga

Z opakowania: 0,99 kg
Zapakowane: 1,34 kg

Gwarancja

Niezawodne użytkowanie: Spokój i pewność dzięki standardowej dwuletniej ograniczonej gwarancji HP.

Informacje dodatkowe

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

Kraj pochodzenia

Chiny

Zawartość opakowania

Klawiatura OMEN 1100; Informacje o produkcie; Skrócona instrukcja obsługi; Naklejka OMEN; Karta gwarancyjna

Windows® jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów.
Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli. Rzeczywisty produkt może się różnić od przedstawionego na ilustracji.
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