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500
Γρήγορο. Εύχρηστο.
Αθόρυβο.

Μεγιστοποιήστε τις
δυνατότητές σας με ένα
μηχανικό πληκτρολόγιο
που έχει σχεδιαστεί έτσι
ώστε να παρέχει ταχύτητα
με κάθε πάτημα. Χάρη
στους κόκκινους
μηχανικούς διακόπτες,
απολαμβάνετε αστραπιαία
απόκριση σε κάθε πάτημα
πλήκτρου, ανεβάζοντας την
εργασία και τα παιχνίδια σε
άλλο επίπεδο.

Κόκκινοι μηχανικοί διακόπτες:
●
Οι κόκκινοι μηχανικοί διακόπτες δεν προσφέρουν μόνο την ομαλότερη
δυνατή εμπειρία πατήματος, αλλά σας επιτρέπουν επίσης να ενεργείτε
γρήγορα και εντελώς αθόρυβα.
Δώστε χρώμα στο πληκτρολόγιό σας:
●
Ο οπισθοφωτισμός LED δεν αποτρέπει μόνο την εσφαλμένη πληκτρολόγηση,
αλλά δημιουργεί και την αίσθηση ενός αιωρούμενου πληκτρολογίου.
Επιπλέον, χάρη στη δυνατότητα επιλογής μεταξύ τεσσάρων χρωμάτων,
μπορείτε να απολαμβάνετε μια εμπειρία φωτισμού που σας αντιπροσωπεύει
απόλυτα.

Φύλλο δεδομένων

HP Pavilion Gaming Keyboard 500

Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ανίχνευση κάθε πατήματος:
Η δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης πολλών πλήκτρων εξασφαλίζει την ανίχνευση κάθε πατήματος πλήκτρου, ανεξάρτητα από το πόσο γρήγορες είναι οι
κινήσεις σας.
Επιλέξτε κομμάτια και ένταση:
Προσαρμόστε την ένταση ή μεταβείτε στο αγαπημένο σας κομμάτι χωρίς να χρειάζεται να βγείτε από το παιχνίδι σας. Με τα πλήκτρα ελέγχου πολυμέσων Fn,
έχετε τη δυνατότητα να κάνετε τις αλλαγές που θέλετε ενώ παίζετε.
Παιχνίδι χωρίς διακοπές:
Οι διακοπές είναι επιζήμιες για την επιτυχία σας. Αποτρέψτε τις πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας παιχνιδιού, έτσι ώστε όλες οι διεργασίες που εκτελούνται στο
παρασκήνιο να παραμένουν εκεί όπου ανήκουν, μακριά από το παιχνίδι σας.
Προσαρμοσμένη άνεση:
Παίξτε άνετα χάρη στις ρυθμιζόμενες βάσεις 2 κατευθύνσεων που σας επιτρέπουν να τοποθετείτε τον καρπό σας σε άνετη και φυσική θέση.
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Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: 444,5 x 136,5 x 38 mm
Συσκευασμένο: 500 x 202 x 50 mm

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: 0,83 kg
Συσκευασμένο: 1,18 kg

Εγγύηση

Κάλυψη που προσφέρει σιγουριά: Μείνετε ήσυχοι με την τυπική περιορισμένη εγγύηση ενός έτους της ΗΡ.

Πρόσθετες πληροφορίες

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

Χώρα προέλευσης

Κίνα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Πληκτρολόγιο; Σημείωση για το προϊόν; Εγγύηση; Αφίσα γρήγορης εκκίνησης
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