Veri sayfası

OMEN by HP Sequencer Keyboard
Optik seçeneğine geç.
Tuşlara daha hızlı bas.

Sektör lideri optik-mekanik
anahtar teknolojisiyle ışık
hızında manevra yap ve
rekabette önemli bir avantaj
elde et. Özelleştirme ve
dayanıklılık göz önünde
bulundurularak oyuncular
için geliştirildi.
Hızı hissedeceksin
●
Optik-mekanik Mavi anahtarlar, 0,2 ms'lik, yani geleneksel mekanik
anahtarlarla kıyaslandığında 10 kat daha hızlı tepki süresi ve 70 milyon tıklama
ömrü sunar.
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Mükemmel ortamını oluştur
●
Ayrı arka aydınlatmalara sahip tuşlar, tümü OMEN Command Center'dan
özelleştirilebilen benzersiz efektler ile 16,8 milyona kadar RGB renk seçeneği
sunar.
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Ürün özellikleri
Özelleştirilebilir tuşlar:
En sık kullandığın hareketler için 5 özel makro tuşunu özelleştirerek rekabet avantajı elde et.
Hafif. Dayanıklı.
Hafif, anodize alüminyum çerçevede dayanıklılığı hisset.
Her unsuru kontrol et:
Oynatma, durdurma, atlama ve sesi kapatma işlemlerine özel tuşların yanı sıra ses düzeyini ayarlamak için büyük bir metal silindir çubuk sayesinde medyanın
kontrolü sende.
Kablo yöneticisi:
Yerleşik bir USB bağlantı noktasıyla kablolarını verimli bir şekilde yönet ve maksimum kolaylığın keyfini çıkar.
Kazanmaya odaklan:
Oyun modu, sistemden kesintileri engelleyerek zafere odaklanmanı sağlar.
Güvenebileceğin tuşlar:
Tek seferde kaç tane tuş etkinleştirilirse etkinleştirilsin, gerçek N sayıda tuş geçişi ve %100 gölge önleme özelliği ile basılan her tuş algılanır.
OMEN Command Center tarafından desteklenir:
OMEN ürünler üzerinde tam kontrol imkanı sunan OMEN Command Center sayesinde zafere giden yolda öncü ol. Aydınlatma, performans ve düğme işlevlerini
özelleştirme gücüne sahipsin.

Anahtar Tepki Süresi Testi yapıldı, optik-mekanik anahtar ile geleneksel mekanik anahtar karşılaştırıldı. Gerçek ürün resimde gösterilenden farklı olabilir.
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Boyutlar

Ambalajdan çıkarıldığında: 37,68 x 16,98 x 4,65 cm
Paketli: 57 x 20,3 x 5,1 cm

Ağırlık

Ambalajdan çıkarıldığında: 1,41 kg
Paketli: 1,77 kg

Garanti

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

Ek bilgiler

P/N: 2VN99AA #ABB; #ABD; #ABE; #ABF; #ABT; #ABU; #ABV; #ABZ; #ACB; #AB9; #UUW; #UUZ
UPC/EAN kodu: 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

Menşei Ülke

Çin

Kutunun içeriği

Klavye; Ürün bildirimi; Garanti; Hızlı başlangıç posteri; OMEN etiketi
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