Karta produktu

HP Pavilion Gaming Keyboard
500
Szybka. Płynna. Cicha.

Zmaksymalizuj swój
potencjał dzięki klawiaturze
mechanicznej
zaprojektowanej z myślą o
szybkości przy każdym
naciśnięciu. Wyposażona w
czerwone przełączniki;
każde wciśnięcie klawisza
zapewnia błyskawiczną
reakcję – przenosząc pracę i
rozgrywki na wyższy
poziom.

Czerwone przełączniki mechaniczne:
●
Czerwone przełączniki mechaniczne nie tylko umożliwiają lekkie naciskanie,
ale pozwalają podjąć szybkie działanie w ciszy.
Mniejsza siła dotyku:
●
Podświetlenie LED nie tylko zapobiega naciskaniu błędnych klawiszy, lecz
także ma funkcję klawiszy pływających. Ponadto, dzięki czterem opcjom
kolorystycznym do wyboru Twoje efekty świetlne są jeszcze bardziej
zróżnicowane.
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Cechy produktu
Każde naciśnięcie klawisza jest wykrywane:
Anti-ghosting z funkcją N-Key Rollover gwarantuje, że bez względu na to, jak szybko i gwałtownie wykonujesz swój następny ruch, wykrywane jest każde
naciśnięcie klawiszy.
Przełączanie utworów i regulacja głośności:
Regulacja głośności i przechodzenie do ulubionego utworu bez zamykania programów. Dzięki przyciskom Fn do sterowania multimediami można je przełączać w
trakcie rozgrywki.
Granie bez przerw:
Przerwy w grze utrudniają odniesienie zwycięstwa. Uniknij ich, naciskając klawisz funkcyjny trybu grania, aby wszystkie procesy w tle pozostały tam, gdzie ich
miejsce – poza grą.
Optymalny komfort:
Rywalizuj wygodnie dzięki nóżkom regulowanym w 2 kierunkach, które zapewniają zrelaksowaną, naturalną pozycję nadgarstka.
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Wymiary

Z opakowania: 444,5 × 136,5 × 38 mm
Zapakowane: 500 × 202 × 50 mm

Waga

Z opakowania: 0,83 kg
Zapakowane: 1,18 kg

Gwarancja

Niezawodne użytkowanie: Pełen spokój dzięki standardowej rocznej ograniczonej gwarancji HP.

Informacje dodatkowe

P/N: 3VN40AA
Kod UPC/EAN: 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

Kraj pochodzenia

Chiny

Zawartość opakowania

Klawiatura; Uwaga dotycząca produktu; Gwarancja; Plakat ze skróconą instrukcją obsługi
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