Veri sayfası

HP Pavilion Gaming Keyboard
500
Süratli. Sorunsuz. Sessiz.

Her basışta hız sunacak
şekilde geliştirilmiş mekanik
bir klavyeyle potansiyelini
en üst düzeye çıkar. Kırmızı
anahtarlarla donatılmış bu
klavyede her tuşa basışında
ışık hızında tepki süresi elde
ederek çalışmalarını ve
oyununu eşsiz düzeylere
taşıyabilirsin.

Kırmızı mekanik anahtarlar:
●
Kırmızı mekanik anahtarlar yalnızca en sorunsuz tuş basma deneyimini
sunmakla kalmayıp aynı zamanda klavyeyi hızlı ancak sessiz bir şekilde
kullanmana olanak tanır.
Dokunuşuna renk kat:
●
LED arka aydınlatma sadece yanlış tuşa basmanı engellemez, aynı zamanda
kayan tuş tasarımına sahiptir. Ayrıca dört renk seçeneği ile aydınlatma
deneyimini kendin şekillendirebilirsin.
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Ürün özellikleri
Basılan her tuş algılanır:
N rollover ve anti-ghosting özelliği sayesinde, sonraki hamleni ne kadar hızlı ve öfkeli yaparsan yap, bastığın her bir tuş algılanır.
Parçaları ve ses düzeyini kontrol et:
Ses düzeyini ayarla veya oyundan çıkmadan favori parçana git. Medya kontrolü sağlayan Fn tuşlarıyla, oyun içindeyken medya değiştirebilirsin.
Kesintisiz oyun:
Oyun kesintileri başarına gölge düşürür. Oyun modu fonksiyon tuşunu etkinleştirerek bu kesintilerin önüne geç, böylece tüm arka plan işlemleri oyununun dışında
kalsın.
Sana özel rahatlık elde et:
Bileğinin rahat, doğal pozisyonda durmasını sağlayan 2 yöne ayarlanabilir ayaklar sayesinde rekabet ederken konfordan ödün verme.
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Boyutlar

Ambalajdan çıkarıldığında: 444,5 x 136,5 x 38 mm
Paketli: 500 x 202 x 50 mm

Ağırlık

Ambalajdan çıkarıldığında: 0,83 kg
Paketli: 1,18 kg

Garanti

Huzur veren koruma: Bir yıllık standart HP sınırlı garantisiyle içiniz rahat olsun.

Ek bilgiler

P/N: 3VN40AA
UPC/EAN kodu: 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
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Kutunun içeriği

Klavye; Ürün bildirimi; Garanti; Hızlı başlangıç posteri
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