Fişă tehnică

OMEN by HP Keyboard 1100
Revendicaţi-vă dreptul, cu
fiecare apăsare de tastă

Comandaţi o simfonie
distructivă de apăsări de
taste, cu o tastatură
mecanică proiectată pentru
concursuri de mare calibru.
Funcţia Anti-ghosting cu
rollover pentru N taste şi
comutatoarele mecanice
albastre cu răspuns foarte
rapid oferă agilitatea de
care aveţi nevoie pentru a
trece de blocaje, meci după
meci.

Comutatoare mecanice de primă clasă
●
Renumitele comutatoare mecanice albastre oferă o viteză de răspuns de nivel
superior şi un ciclu de viaţă de 50 de milioane de apăsări de taste.
Fiecare mişcare contează
●
Indiferent câte taste sunt activate deodată, este detectată fiecare apăsare de
tastă.
Iluminaţi-vă acurateţea
●
Preveniţi apăsarea greşită a tastelor şi priviţi cum fiecare tastă străluceşte în
roşu intens, cu propriul LED dedicat.
Caracteristici
●
Uitaţi de gestionarea cablurilor – acoperirea împletită creşte durabilitatea
cablului USB şi minimizează buclarea.
●

Picioarele reglabile în 2 direcţii asigură unghiul specific pentru încheietură,
prevenind apariţia cârceilor şi a disconfortului.

Fişă tehnică

OMEN by HP Keyboard 1100

Specificaţii tehnice

USB cablat

Dimensiuni

Despachetat: 450 x 150 x 39,5 mm
Împachetat: 500 x 202 x 50 mm

Greutate

Despachetat: 0,99 kg
Împachetat: 1,34 kg

Garanţie

Acoperire liniştitoare: lucrezi fără grijă, cu o garanţie limitată HP standard de doi ani.

Informaţii suplimentare

număr produs: 1MY13AA #ABB; #ABU; #ABD; #UUW; #ABE; #ABF; #ACB; #ABZ
Cod UPC/EAN: ABB: 190781648253; ABU: 190781648260; ABD: 190781648277; UUW: 190781648321; ABE:
190781648307; ACB: 190781648314; ABZ: 190781648291

Ţara de origine

China

Ce se găseşte în cutie

Tastatură OMEN 1100; notificare despre produs; ghid de pornire rapidă; etichetă OMEN; fişă de garanţie
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