Specifikace

HP Pavilion Gaming Keyboard
500
Hbitý. Hladký. Tichý.

Maximalizujte potenciál s
mechanickou klávesnicí
navrženou pro rychlou
reakci s každým úhozem. S
červenými spínači po
každém stisku klávesy
následuje bleskově rychlá
odezva, která posune vaši
práci nebo hraní do
nevídaných výšin.

Červené mechanické spínače:
●
Červené mechanické spínače poskytují nejen maximálně plynulý a hladký stisk
kláves, ale také rychlou reakci v naprosté tichosti.
Rozjasněte své dotyky:
●
LED podsvícení nejenže chrání před stiskem chybných kláves, ale umožňuje
také design plovoucích kláves. Navíc máte na výběr čtyři barevné možnosti,
aby osvětlení ladilo s vaším stylem.
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Vlastnosti produktu
Každý stisk bude zaznamenán:
Funkce anti-ghosting a ochrana proti nechtěnému stisku více kláves současně zajistí, že budou detekovány všechny jednotlivé stisky kláves, bez ohledu na rychlost a
vzteklost vašeho dalšího pohybu.
Ovládejte přehrávané skladby a hlasitost:
Upravte úroveň hlasitosti nebo přeskočte na oblíbenou skladbu bez odcházení. S funkčními klávesami pro ovládání médií můžete vše pohodlně přepínat i v průběhu
hraní.
Plynulé hraní bez přerušování:
Přerušování hry vám kříží cestu za úspěchem. Zbavte se jich stiskem funkční klávesy herního režimu, aby všechny procesy probíhající na pozadí zůstaly tam, kde
mají být – mimo vaši hru.
Přizpůsobte se podle svého pohodlí:
Dopřejte si pohodlí s opěrnými nožkami nastavitelnými ve dvou stupních, aby vaše zápěstí mohlo odpočívat v uvolněné, přirozené poloze.
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Rozměry

Bez obalu: 444,5 x 136,5 x 38 mm
Balení: 500 x 202 x 50 mm

Hmotnost

Bez obalu: 0,83 kg
Balení: 1,18 kg

Záruka

Spolehlivé pokrytí: Standardní jednoletá omezená záruka HP vám poskytne klid na práci.

Další informace

P/N: 3VN40AA
Kód UPC/EAN: 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
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