Fişă tehnică

HP Pavilion Gaming Keyboard
500
Iute. Cursivă. Silenţioasă.

Maximizează potenţialul cu
o tastatură mecanică
proiectată pentru a asigura
viteza la fiecare apăsare de
tastă. Graţie comutatoarelor
roşii cu care este echipată,
fiecare apăsare de tastă
asigură timpi de răspuns
foarte mici, iar tu vei lucra şi
te vei juca la niveluri
superioare.

Comutatoare mecanice roşii:
●
Comutatoarele mecanice roşii nu numai că oferă cea mai cursivă experienţă de
apăsare a tastelor, dar îţi permit să faci în linişte acţiuni rapide.
Iluminează-ţi atingerea:
●
Iluminarea din spate cu leduri nu numai că previne apăsările greşite, dar oferă
şi un design de taste flotante. În plus, modalitatea de iluminare, aleasă dintr-o
selecţie de patru opţiuni de culoare, te poate defini.
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Caracteristicile produsului
Nicio tastă nedetectată:
Funcţia anti-ghosting cu rollover pentru N taste te asigură că indiferent cât de furios şi de iute faci mişcarea următoare, este detectată fiecare apăsare de tastă.
Controlezi piesele şi volumul:
Reglezi volumul sau treci la piesa preferată fără a ieşi. Cu tastele Fn de control media, ai puterea de a comuta în timpul jocului.
Jocuri fără întreruperi:
Întreruperile jocurilor sunt dăunătoare pentru succesul tău. Împiedică apariţia lor activând tasta funcţională pentru modul de joc, astfel încât toate procesele din
fundal să rămână la locul lor – nu în jocul tău.
Îţi particularizezi confortul:
Lupţi confortabil, graţie celor 2 picioare reglabile, care permit poziţionarea relaxată şi naturală a încheieturii.
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Dimensiuni

Despachetat: 444,5 x 136,5 x 38 mm
Împachetat: 500 x 202 x 50 mm

Greutate

Despachetat: 0,83 kg
Împachetat: 1,18 kg

Garanţie

Acoperire liniştitoare: lucraţi fără grijă, cu o garanţie limitată HP standard de un an.

Informaţii suplimentare

număr produs: 3VN40AA
Cod 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

Ţara de origine

China

Ce se găseşte în cutie

Tastatură; notificare despre produs; garanţie; poster de pornire rapidă
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