Datasheet

HP Pavilion Gaming Keyboard
500
Snel. Vloeiend. Stil.

Haal alles uit de kast met
een mechanisch
toetsenbord ontworpen
voor snelle toetsaanslagen.
Dit toetsenbord is uitgerust
met rode schakelaars,
waardoor elke toetsaanslag
razendsnelle responstijden
biedt en je je werk en spel
naar een ongeëvenaard
niveau kunt tillen.

Rode mechanische schakelaars:
●
Rode mechanische schakelaars bieden niet alleen de meest vloeiende
toetsaanslag, maar stellen je ook in staat om snel in stilte tot actie over te
gaan.
Verlicht met je aanraking:
●
Led-backlight voorkomt niet alleen verkeerde toetsaanslagen, maar zorgt ook
voor een ontwerp met zwevende toetsen. Daarnaast kun je kiezen uit vier
kleuren, voor jouw persoonlijke lichtervaring.
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Productfuncties
Geen toetsaanslag blijft onopgemerkt:
Anti-ghosting met N-key rollover zorgt ervoor dat ongeacht hoe snel je volgende beweging is, elke toetsaanslag gedetecteerd wordt.
Regel het volume en de nummers:
Pas het volume aan of ga naar je favoriete nummer zonder een programma te verlaten. Met de Fn-mediabesturingstoetsen kun je tijdens het spel je media
bedienen.
Game zonder onderbrekingen:
Spelonderbrekingen ondermijnen je succes. Voorkom daarom onderbrekingen door de gamingmodusfunctietoets te activeren, zodat alle achtergrondprocessen op
de achtergrond blijven, weg van je spel.
Verhoog je comfort:
Ga eenvoudig de strijd aan door gebruik te maken van aanpasbare pootjes, waardoor je je polsen op een natuurlijke en ontspannen manier kunt laten rusten.
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Afmetingen

Zonder verpakking: 444,5 x 136,5 x 38 mm
In verpakking: 500 x 202 x 50 mm

Gewicht

Zonder verpakking: 0,83 kg
In verpakking: 1,18 kg

Garantie

Garantie voor een gerust gevoel: Eén jaar standaardgarantie van HP geeft zekerheid.

Aanvullende informatie

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

Land van herkomst

China
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