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Växla till optiskt läge. Slå
till snabbare.

Manövrera blixtsnabbt och
ligg steget före
motspelarna med
branschledande
optisk-mekaniska brytare.
Byggt för gamers med
effektiv anpassning och
hållbarhet.

Hastighet som känns
● Optisk-mekaniska blå brytare ger en svarstid på 0,2 ms – 10 gånger snabbare
än traditionella mekaniska brytare – plus en livslängd på 70 miljoner klick.1

Den perfekta auran
● Individuellt bakgrundsbelysta tangenter med upp till 16,8 miljoner RGB-färger
att välja mellan och unika effekter. Alla kan anpassas från OMEN Command
Center.
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Produktfunktioner

Anpassningsbara tangenter:
Anpassa 5 makrotangenter med dina bästa moves och ligg steget före.

Lätt. Tungt.
Känn hållbarheten i den lätta ramen i anodiserat aluminium.

Kontrollera alla element:
Ta kontrollen över media med särskilda knappar för att spela, pausa, hoppa över och stänga av ljudet samt ett kraftigt rullreglage i metall för volymkontroll.

Kabelhantering:
Smidig kabelhantering och maximal smidighet med inbyggd USB-port.

Koncentrera dig på segern:
Spelläget blockerar störningar från systemet så att du kan gå för seger i alla lägen.

Tangenter att lita på:
Varje tryckning känns av med NKRO och 100 % anti-ghosting – oavsett vad du aktiverar på samma gång.

Powered by OMEN Command Center:
Led vägen mot seger från OMEN Command Center som ger full kontroll över OMEN-verktygen. Anpassa ljus, prestanda och knappar. Du har kontrollen.

Tester av svarstid för brytare har utförts med jämförelse av optisk-mekanisk brytare och traditionell mekanisk brytare. Den faktiska produkten kan avvika från den som visas på bilden.
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Yttermått Utan emballage: 37,68 x 16,98 x 4,65 cm
Förpackat: 57 x 20,3 x 5,1 cm

Vikt Utan emballage: 1,41 kg
Förpackat: 1,77 kg

Garanti Täckning som ger dig sinnesro: Du kan sova lugnt med HPs begränsade standardgaranti på ett år.

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

Ursprungsland Kina

Medföljer Tangentbord; Produktmeddelande; Garanti; Snabbstartsaffisch; OMEN-klistermärke

Tester av svarstid för brytare har utförts med jämförelse av optisk-mekanisk brytare och traditionell mekanisk brytare. Den faktiska produkten kan avvika från den
som visas på bilden.
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