Спецификация

HP Pavilion Gaming Keyboard
500
Бързо. Плавно. Тихо.

Увеличете възможностите
с механична клавиатура,
проектирана да осигурява
скорост с всяко натискане.
С червените
превключватели, всяко
натискане на клавиш
осигурява светкавична
реакция – пренасяйки
работата и играта Ви на
ненадминато ниво.

Червени механични превключватели:
●
Червените механични превключватели не само предлагат най-гладкото
натискане на клавиатурата, но и Ви позволяват да действате бързо и
безшумно.
По-леко натискане:
●
LED подсветката не само предотвратява натискането на грешни клавиши,
но има и плаващ дизайн на клавишите. Освен това, с избор от четири
цветови варианта, осветлението зависи само от Вас.
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Характеристики на продукта
Без незасечени клавиши:
Анти-гоустинг с N-ключ превъртане гарантира, че без значение колко бързо и яростно ще направите следващия си ход, всяко едно натискане на клавиш
се зачита.
Контролирайте песните и силата на звука:
Регулирайте силата на звука или преминете към любимата си песен, без да излизате от играта. С Fn клавишите за управление на медиите можете да
превключите, докато играете.
Игра без прекъсвания:
Прекъсванията на играта пречат на успеха Ви. Предотвратете ги, като активирате функционалния клавиш за режим на игри, така че всички фонови
процеси да останат там, където им е мястото – извън играта.
Персонализирайте комфорта си:
Състезавайте се удобно с двупосочни регулируеми крачета, които позволяват на китката Ви да стои в естествена позиция, без напрежение.
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Размери

без опаковка: 444,5 x 136,5 x 38 мм
Опакован: 500 x 202 x 50 мм

Тегло

без опаковка: 0,83 кг
Опакован: 1,18 кг

Гаранция

Покритие, осигуряващо спокойствие: Бъдете спокойни със стандартната едногодишна ограничена
гаранция на HP.

Допълнителна
информация

№ на продукт: 3VN40AA
UPC/EAN код: 3VN40AA#AB9: 192545180092;3VN40AA#ABB: 192545179980;3VN40AA#ABD:192545179997
;3VN40AA#ABE: 192545180009;3VN40AA#ABF: 192545180016;3VN40AA#ABT:
192545180023;3VN40AA#ABU: 192545180030;3VN40AA#ABV: 192545180047;3VN40AA#ABZ:
192545180054;3VN40AA#ACB: 192545180061;3VN40AA#UUW:
192545180078;3VN40AA#UUZ:192545180085

Страна на произход

Китай

Какво има в кутията

Клавиатура; Бележка към продукта; Гаранция; Брошура за бърз старт;
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