Adatlap

HP Pavilion Gaming Keyboard
500
Villámgyors.
Gördülékeny. Csendes.

Hozd ki magadból a
maximumot a mechanikus
billentyűzettel, amely
minden leütést kiemelkedő
sebességgel regisztrál. A
Red kapcsolók révén a
rendszer minden
gombnyomásra villámgyors
válaszidővel reagál, új
szintre emelve a játékot és a
munkavégzést.

Red mechanikus kapcsolók:
●
A Red mechanikus kapcsolók a legsimább billentyűleütések mellett csendes és
gyors használatot tesznek lehetővé.
Tedd színesebbé az élményt:
●
A LED-es hátsó megvilágítás véd a melléütések ellen, és légies megjelenést
biztosít. Emellett a négy színbeállítással még egyedibbé varázsolhatod az
élményt.
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Termékjellemzők
Minden leütés számít:
Az ütközés elleni védelemmel ellátott, egyszerre N leütés érzékelésére képes billentyűzet minden egyes leütést érzékel, függetlenül attól, hogy milyen gyorsan és
hevesen játszol.
Zeneszámok és hangerő vezérlése:
A játék megszakítása nélkül állíthatod a hangerőt vagy ugorhatsz a kedvenc számodra. Az Fn médiavezérlő gombokkal akár a játék kellős közepén is feltekerheted
a hangerőt.
Megszakításmentes játék:
A játékot zavaró tényezők megnehezítik a győzelemhez vezető utat. A játékos üzemmód funkciógombjával megelőzheted a váratlan megszakításokat – a
háttérfolyamatok ott maradnak, ahová tartoznak: a háttérben.
Igényekre szabott kényelem:
Versengj kényelmesen – a 2 irányban állítható lábak révén a csuklódat természetes, pihentető helyzetben tarthatod.
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Méretek

Kicsomagolva: 444,5 x 136,5 x 38 mm
Csomagolva: 500 x 202 x 50 mm

Súly

Kicsomagolva: 0,83 kg
Csomagolva: 1,18 kg

Jótállás

Megbízható jótállás: Az egyéves HP normál jótállás mellett nyugodtan alhat.

További információ

Termékszám: 3VN40AA
UPC/EAN-kód: 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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