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Οπτικοί διακόπτες για μεγαλύτερη ταχύτητα.
Εκτελέστε χειρισμούς με την ταχύτητα του φωτός και αποκτήστε το προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών σας με την
κορυφαία στον κλάδο τεχνολογία οπτικών-μηχανικών διακοπτών. Αυτό το πληκτρολόγιο δημιουργήθηκε για gamers, με
γνώμονα τη δυνατότητα προσαρμογής και την ανθεκτικότητα.

Ταχύτητα που μπορείτε να νιώσετε

Δημιουργήστε την τέλεια ατμόσφαιρα

Οι μπλε οπτικοί-μηχανικοί διακόπτες είναι 10 φορές ταχύτεροι από τους
παραδοσιακούς μηχανικούς διακόπτες, παρέχοντας χρόνο απόκρισης 0,2
χιλιοστών του δευτερολέπτου και διάρκεια ζωής 70 εκατομμυρίων κλικ.1

Τα μεμονωμένα φωτιζόμενα πλήκτρα υποστηρίζουν έως 16,8
εκατομμύρια χρώματα RGB, σε συνδυασμό με μοναδικά εφέ, τα οποία
μπορείτε να επιλέξετε και να προσαρμόσετε μέσα από το OMEN
Command Center.

Πραγματοποιήθηκε δοκιμή του χρόνου απόκρισης του διακόπτη και σύγκριση του οπτικού-μηχανικού διακόπτη με τον παραδοσιακό μηχανικό διακόπτη. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει από την εικόνα.
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Χαρακτηριστικά
Προσαρμόσιμα πλήκτρα:
Αποκτήστε πλεονέκτημα διαμορφώνοντας τα 5 ειδικά πλήκτρα μακροεντολών με βάση τις κινήσεις που χρησιμοποιείτε πιο συχνά.
Μικρό βάρος. Μεγάλη αντοχή.
Νιώστε την ανθεκτικότητα του ελαφριού πλαισίου από ανωδιωμένο αλουμίνιο.
Ελέγξτε τα πάντα:
Απολαύστε πλήρη έλεγχο των πολυμέσων με αποκλειστικά πλήκτρα για αναπαραγωγή, διακοπή, παράλειψη και σίγαση, καθώς και με μια μεγάλη
μεταλλική ράβδο για τη ρύθμιση του ήχου.
Διαχείριση καλωδίων:
Διαχειριστείτε αποτελεσματικά τα καλώδια και απολαύστε μέγιστη άνεση χάρη στην ενσωματωμένη θύρα USB.
Επικεντρωθείτε στη νίκη:
Η λειτουργία παιχνιδιού εμποδίζει τις διακοπές από το σύστημά σας, έτσι ώστε να μπορείτε να επικεντρωθείτε στη νίκη.
Αξιόπιστα πλήκτρα:
Κάθε κίνησή σας ανιχνεύεται επιτυχώς, ανεξάρτητα από το πόσα πλήκτρα πατάτε ταυτόχρονα, με τη δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης πολλών
πλήκτρων που διασφαλίζει πλήρως ότι κανένα πάτημα πλήκτρου δεν θα περάσει "απαρατήρητο".
Με την υποστήριξη του OMEN Command Center:
Ανοίξτε τον δρόμο προς τη νίκη με το OMEN Command Center που σας παρέχει πλήρη έλεγχο του εξοπλισμού σας OMEN. Προσαρμόστε τον φωτισμό, την
απόδοση και τη λειτουργικότητα των κουμπιών. Έχετε τον απόλυτο έλεγχο.
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Διαστάσεις προϊόντος

37,68 x 16,98 x 4,65 cm

Βάρος

1,41 kg; Συσκευασμένο: 1,77 kg

Εγγύηση

Κάλυψη που προσφέρει σιγουριά: Μείνετε ήσυχοι με την τυπική περιορισμένη εγγύηση δύο ετών της ΗΡ.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Πληκτρολόγιο; Σημείωση για το προϊόν; Εγγύηση; Αφίσα γρήγορης εκκίνησης; Αυτοκόλλητο OMEN

Χώρα προέλευσης

Κίνα

Αριθμός προϊόντος

2VN99AA

πληροφορίες παραγγελίας

2VN99AA#AB9: 192018120020; 2VN99AA#ABB:192018119918; 2VN99AA#ABD:192018119925; 2VN99AA#ABE: 192018119932; 2VN99AA#ABF:192018119949;
2VN99AA#ABU: 192018119963; 2VN99AA#ABV: 192018119970; 2VN99AA#ABZ: 192018119987; 2VN99AA#ACB: 192018119994; 2VN99AA#UUW: 192018120006;
2VN99AA#UUZ: 192018120013

Συμβατά λειτουργικά συστήματα

Windows 10
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