Veri sayfası

OMEN by HP Keyboard 1100
Her tuş vuruşuyla hak
ettiğinizi alın

Daha yüksek kalitede bir
rekabet sunacak şekilde
tasarlanan mekanik klavye
sayesinde tuş vuruşlarının
yok edici senfonisine
hükmedin. N tuş rollover ve
anti-ghosting özelliği ve
inanılmaz hassas Blue
mekanik tuşları sayesinde
her maçta tıkanma
noktasını aşmak için ihtiyaç
duyduğunuz çevikliği sunar.

Ustalar için mekanik tuşlar
●
Ünlü Blue mekanik tuşlar üst düzey tepki oranı ve ürünün kullanım ömrü
boyunca 50 milyon tuş vuruşu sunar.
Her hamle önemlidir
●
Tek seferde kaç tuş etkinleştirilmiş olursa olsun basılan her tuş algılanır.
Işıklandırmayla isabetli atışlar
●
Tuşların basılmamasını önleyin ve her bir tuşun kendine özel LED'le koyu
kırmızı parlayışını seyredin.
Özellikler
●
USB kablosunun dayanıklılığını artıran ve bükülmeyi en aza indiren örgülü kılıf
sayesinde kablo yönetimi derdini unutun.
●

2 yönlü ayarlanabilir ayaklar size özel bilek açısını karşılayarak kramp girmesini
ve rahatsızlık yaşamanızı önler.
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Teknik Özellikler

Kablolu USB

Boyutlar

Ambalajdan çıkarıldığında: 450 x 150 x 39,5 mm
Paketli: 500 x 202 x 50 mm

Ağırlık

Ambalajdan çıkarıldığında: 0,99 kg
Paketli: 1,34 kg

Garanti

Huzur veren koruma: HP iki yıllık standart sınırlı garantiyle içiniz rahat olsun.

Ek bilgiler

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

Menşei Ülke

Çin

Kutudakiler

OMEN Klavye 1100; Ürün bildirimi; Hızlı Başlangıç Kılavuzu; OMEN etiketi; Garanti kartı
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