גיליון נתונים

HP Pavilion Gaming Keyboard
500
מהיר .חלק .שקט.

הגדל את הפוטנציאל עם מקלדת
מכנית שנבנתה כדי לספק
מהירות בכל הקשה .הודות
למתגים האדומים ,כל הקשת
מקש מספקת זמני תגובה של
מהירות הבזק  -הלוקחים את
העבודה ואת המשחק שלך
לרמות חסרות תקדים.
מתגים מכניים אדומים:
●
המתגים המכניים האדומים לא רק מציעים את חוויית ההקשה החלקה ביותר ,אלא גם
מאפשרים לך לפעול בזריזות ובדממה.
קבל מגע קליל:
● תאורת  LEDאחורית לא רק מונעת פספוסי מקשים ,אלא גם מציעה עיצוב של מקשים צפים.
בנוסף ,עם בחירה בין ארבע אפשרויות צבע ,חוויית התאורה שלך היא כולה שלך.
מאפייני המוצר
●
מניעת שכפול רפאים ותגובת ריבוי מקשים מבטיחים שלא משנה באיזו מהירות ובאיזו
עוצמה תבצע את הצעד הבא שלך ,כל הקשת מקש שלך תזוהה.
●

כוונן את עוצמת הקול או דלג אל הרצועה המועדפת שלך מבלי לצאת .עם מקשי הFn-
לשליטה במדיה ,בידך היכולת להגביר את עוצמת הקול בזמן המשחק.

●

שחק בנוחות הודות לחלקים ניתנים להתאמה דו-כיוונית המאפשרים לפרק כף היד שלך
לנוח בתנוחה רגועה וטבעית.

● הפרעות למשחק פוגעות בהצלחה שלך .מנע אותן על-ידי הפעלת מקש הפונקציה למצב
המשחק ,כך שכל תהליכי הרקע נשארים במקום שבו הם צריכים להיות  -מחוץ למשחק שלך.
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ממדים
משקל
אחריות

מידע נוסף

מדינת מקור

תכולת האריזה

מחוץ לאריזה 38 x 136.5 x 444.5 :מ"מ
ארוז 50 x 202 x 500 :מ"מ
מחוץ לאריזה 0.83 :ק"ג
ארוז 1.18 :ק"ג

כיסוי שנותן לך שקט נפשי :קבל שקט נפשי עם אחריות סטנדרטית של  HPהמוגבלת לשנה.
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