Folha de Dados

OMEN by HP Keyboard 1100
Reivindique o seu poder
com cada tecla premida

Comande uma sinfonia
destrutiva de batimentos de
tecla com um teclado
mecânico criado para a
competição de elite. A
tecnologia anti-ghosting
com N-key rollover e os
interruptores mecânicos
Blue com incrível
capacidade de resposta
oferecem-lhe a agilidade de
que necessita para superar
pontos de estrangulamento,
ronda após ronda.

Interruptores mecânicos de excelência
●
Os reconhecidos interruptores mecânicos Blue oferecem uma capacidade de
resposta avançada e podem ser premidas 50 milhões de vezes.
Cada movimento é importante
●
Cada tecla premida é detetada, independentemente do número de teclas
ativadas em simultâneo.
Ilumine a precisão
●
Evite teclas não ativadas e veja cada tecla brilhar com um vermelho intenso,
graças à luz LED dedicada.
Funcionalidades
●
Esqueça a gestão de cabos, graças à tecnologia do cabo USB que evita o
emaranhamento e a danificação do mesmo.
●

Os pés com duas posições de ajuste permitem uma adaptação perfeita ao
ângulo dos seus pulsos para evitar cãibras e desconforto.

Folha de Dados

OMEN by HP Keyboard 1100

Especificações técnicas

USB com fios

Dimensões

Fora da caixa: 450 x 150 x 39,5 mm
Embalado: 500 x 202 x 50 mm

Peso

Fora da caixa: 0,99 kg
Embalado: 1,34 kg

Garantia

Cobertura de confiança: Usufrua tranquilamente do seu artigo com uma garantia limitada normal de 2 anos da
HP.

Informação adicional

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

País de Origem

China

Conteúdo da embalagem

Teclado OMEN 1100; Aviso do produto; Guia de iniciação rápida; Autocolante OMEN; Cartão de garantia

Windows é uma marca comercial registada ou uma marca comercial da Microsoft Corporation nos E.U.A. e/ou noutros países. Todas as outras marcas comerciais
pertencem aos respetivos proprietários. O produto real poderá ser diferente do apresentado na imagem.
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