Dataark

HP Pavilion Gaming Keyboard
500
Raskt. Mykt. Stille.

Utnytt potensialet
maksimalt med et mekanisk
tastatur konstruert for å
levere optimal hastighet
med hver bevegelse.
Tastene er utstyrt med røde
brytere, og hvert tastetrykk
tilbyr lynraske responstider
– og bringer ditt arbeid og
din spilling til nye høyder.

Røde mekaniske brytere:
●
Røde mekaniske brytere tilbyr ikke bare den mykeste tastetrykkopplevelsen,
men lar deg utføre trekk i stillhet.
Lys opp tastingen:
●
LED-baklys ikke bare forhindrer feiltasting, men tilbyr også en flytende
tastedesign. Med fire fargealternativer å velge mellom er det du som
bestemmer lysopplevelsen.
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Produktfunksjoner
Ingen uoppdagede tastetrykk:
Anti-ghosting med N-tast-rollover sikrer at uansett hvor raskt og voldsomt du utfører ditt neste trekk, blir hvert eneste tastetrykk registrert.
Full kontroll over spor og volum:
Juster volumet eller hopp til favorittsporet ditt uten å avslutte. Med Fn-taster for mediekontroll har du mulighet til skru det opp mens du er i spillet.
Avbruddsfri spilling:
Spillavbrudd er ingen vei til suksess. Forhindre dem ved å aktivere funksjonstasten for spillmodus. Da holder alle bakgrunnsprosessene seg der de skal være –
utenfor spillet.
Tilpass etter egne behov:
Komfortabel konkurranse med 2-veis justerbare bein som lar håndleddet sitte i en avslappet, naturlig posisjon.
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Mål

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

Vekt

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

Garanti

Dekning som gir trygghet: Sov godt om natten med ett års begrenset standardgaranti fra HP.

Tilleggsinformasjon

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
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Kina
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