Datablad

HP Pavilion Gaming Keyboard
500
Snabb. Smidig. Soft.

Maximera potentialen med
ett mekaniskt tangentbord
som ger hög hastighet i
varje kommando. De röda
brytarna ger blixtsnabb
respons, så att du kan jobba
och spela på en helt ny nivå.
Röda mekaniska brytare:
●
Röda mekaniska brytare ger inte bara en smidig upplevelse, utan gör även att
du kan agera snabbt och diskret.
Sätt färg på spelet:
●
LED-bakgrundsbelysning leder fingrarna rätt och ger en flödande design. Välj
mellan fyra olika färgvarianter för en helt unik ljusupplevelse.
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Produktfunktioner
Inga missade kommandon:
Anti-ghosting och NKRO gör att varenda knapptryckning känns av oavsett hur flink du är med fingrarna.
Styr spår och volym:
Ställ in volymen eller gå till din favoritlåt utan att behöva avsluta. Fn-tangenterna för mediekontroll ger möjlighet att höja ljudet medan du spelar.
Spel utan avbrott:
Spelavbrott ger inga segrar. Aktivera funktionstangenten för spelläge så håller sig alla bakgrundsprocesser på sin plats, dvs. utanför spelet.
Anpassad komfort:
Spela bekvämt med tvåvägsinställt stöd så att handleden ligger skönt och naturligt.
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Yttermått

Utan emballage: 444,5 x 136,5 x 38 mm
Förpackat: 500 x 202 x 50 mm

Vikt

Utan emballage: 0,83 kg
Förpackat: 1,18 kg

Garanti

Täckning som ger dig sinnesro: Du kan sova lugnt med HPs begränsade standardgaranti på ett år.

Mer information

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

Ursprungsland
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