Dataark

HP Pavilion Gaming Keyboard
500
Hurtigt. Blødt. Stille.

Maksimer dit potentiale
med et mekanisk tastatur,
der er udviklet til at yde
hastighed for hvert anslag.
De røde switches resulterer i
lynhurtige responstider for
hvert et tryk på tasterne –
og løfter dit arbejde og spil
til et uforligneligt niveau.

Røde mekaniske switches:
●
Røde mekaniske switches giver ikke kun de blødeste tasteanslag, de giver dig
mulighed for at handle hurtigt i stilhed.
Sæt lys på dit spil:
●
LED-bagbelysning forhindrer ikke kun fejltastning, men giver et flydende
tastaturdesign. Derudover har du fire farveindstillinger at vælge mellem, så
lysoplevelsen er helt op til dig.
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Produktegenskaber
Alle taster registreres:
Anti-ghosting med n-key rollover sikrer, at uanset hvor hurtigt og vanvittigt du gør dit næste træk, registreres hvert enkelt tryk på tasterne.
Styr musiknumre og lydstyrke:
Tilpas lydstyrken, eller spring til din yndlingssang uden at afslutte. Med funktionstaster til mediekontrol har du mulighed for at skifte, mens du spiller.
Spil uden afbrydelser:
Spilafbrydelser er ødelæggende for din succes. Forebyg dem ved at aktivere funktionstasten til spiltilstand, så alle processer i baggrunden bliver, hvor de er – væk
fra dit spil.
Tilpasset komfort:
Konkurrer behageligt med 2-vejs justerbare ben, der lader dit håndled hvile i en afslappet, naturlig stilling.
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Mål

Udpakket: 444,5 x 136,5 x 38 mm
Pakket: 500 x 202 x 50 mm

Vægt

Udpakket: 0,83 kg
Pakket: 1,18 kg

Garanti

Dækning, som giver ro i sindet: Med en begrænset HP-standardgaranti på 1 år kan du have ro i sindet.

Yderligere oplysninger

P/N: 3VN40AA
UPC/EAN code: 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

Oprindelsesland

Kina

Kassens indhold

Tastatur; Produktmeddelelse; Garanti; Startvejledning

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter
og tjenesteydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller
må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
07/18

