Folha de Dados

HP Pavilion Gaming Keyboard
500
Rápido. Fiável. Silencioso.

Maximiza o potencial de
gaming com um teclado
mecânico concebido para
executar cada comando
com incrível rapidez.
Equipado com switches
vermelhos, cada tecla
premida é detetada com
incrível rapidez, o que
melhora significativamente
a forma como trabalhas e
jogas.

Switches mecânicos vermelhos:
●
Switches mecânicos vermelhos não só proporcionam a experiência de tecla
mais fluida e suave, como também executam ações rápidas de forma
silenciosa.
Ilumina o teu toque:
●
A retroiluminação LED não só previne que primas uma tecla errada, como
também apresenta um design de tecla flutuante. Além disso, com quatro
opções de cor à tua escolha, a tua experiência de iluminação é totalmente
personalizada por ti.
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Destaques do produto
Cada tecla premida é detetada com incrível rapidez:
As tecnologias anti-ghosting e N-key rollover garantem que cada tecla premida é detetada rapidamente, independentemente da rapidez e da intensidade com que
executas os teus comandos.
Controla as faixas e o volume:
Ajusta o volume ou salta para a tua faixa favorita sem sair. Com as teclas Fn para controlo de multimédia, tens o poder de controlar o volume enquanto estás a
jogar.
Sessões de gaming sem interrupções:
As interrupções no jogo são prejudiciais para o teu sucesso. Previne tal ativando a tecla de função do Modo de Gaming, para que todos os processos em segundo
não afetem o desempenho de gaming.
Personaliza o teu conforto:
Os pés com duas posições de ajuste permitem-te jogar de forma confortável e ter o teu pulso numa posição relaxada e natural.
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Dimensões

Fora da caixa: 444,5 x 136,5 x 38 mm
Embalado: 500 x 202 x 50 mm

Peso

Fora da caixa: 0,83 kg
Embalado: 1,18 kg

Garantia

Cobertura de confiança: Usufrua tranquilamente do seu artigo com uma garantia limitada normal de dois anos da
HP.

Informações adicionais

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

País de Origem

China

Conteúdo da embalagem

Teclado; Informações do produto; Garantia; Guia de iniciação rápida
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