Datablad

OMEN by HP Keyboard 1100
Satsa allt vid varje
tangentnedslag

Förgör fienden med en
kombination av
tangentnedslag på ett
mekaniskt tangentbord som
är konstruerat för spel på
hög nivå. Anti-ghosting med
N-tangenters rollover och
blå mekaniska brytare med
mycket bra respons ger den
flexibilitet du behöver för
att ta dig förbi svåra
passager i match efter
match.

Mekaniska brytare i mästarklass
●
Välkända blå mekaniska brytare ger respons på en ny nivå med en livslängd på
50 miljoner tangenttryckningar.
Varje drag räknas
●
Varje nedtryckning identifieras oavsett hur många tangenter som aktiveras
samtidigt.
Allt ljus på precisionen
●
Tack vare att varje tangent har en egen LED-lampa som lyser i djupt rött så
trycker du inte fel.
Funktioner
●
Glöm det där med kabelhantering – en flätad kabelstrumpa förbättrar
USB-sladdens hållbarhet och minimerar veckbildning.
●

Reglerbara fötter som kan justeras i två riktningar för inställning av önskad
vinkel så att du inte får ont i handlederna eller obehag.
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Teknisk information

Trådbunden USB

Yttermått

Utan emballage: 450 x 150 x 39,5 mm
Förpackat: 500 x 202 x 50 mm

Vikt

Utan emballage: 0,99 kg
Förpackat: 1,34 kg

Garanti

Täckning som ger dig sinnesro: Du kan sova lugnt med HPs begränsade standardgaranti på två år.

Ytterligare information

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

Ursprungsland

Kina

Medföljer

OMEN Keyboard 1100; Produktmeddelande; Snabbstartshandbok; OMEN-dekal; Garantikort

Windows® är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Övriga varumärken tillhör sina
respektive ägare. Den faktiska produkten kan variera från bilden som visas.
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