Datasheet

HP Pavilion Gaming toetsenbord 800
Topsnelheid. Stille toetsen.
Elke toets maakt nauwelijks geluid bij het aanslaan dankzij een speciaal voor gaming ontworpen mechanisch
toetsenbord met rode toetsen. Ervaar de snelheid waarmee je schoten kunt afvuren, de stillere toetsen en een groot
aantal eersteklas features zoals kleurrijke led-achtergrondverlichting en een afneembare polssteun.

Snel. Supersmooth. Stil.

Gamen met kleur

Audio onder controle

Gamen met comfort

Rode mechanische schakelaars
zijn ontworpen voor snelle actie
met minimaal geluid en
weerstand en een levensduur
van 50 miljoen klikken.

Pas de vier zones van de
kleurrijke ledachtergrondverlichting aan
door de snelheid en richting van
de lampen te wijzigen en meer,
allemaal zonder software.

Regel het volume en zet je
microfoon uit met speciale
mediatoetsen en een
ingebouwde poort van 3,5 mm
voor een analoge headset.

Afneembare polssteunen
bieden ergonomisch comfort
om de druk op de polsen
tijdens het gamen te verlichten.
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Pluspunten
Geen toetsaanslag blijft onopgemerkt
100% anti-ghosting met N-key rollover zorgt ervoor dat ongeacht hoe snel je volgende beweging is, elke toetsaanslag gedetecteerd wordt.
Vind de ideale hoek
Game in de ideale hoek dankzij op twee manieren aanpasbare poten en de rubberen antislipvoetjes die je toetsenbord op zijn plaats houden.
Ononderbroken gamen
De vergrendelingsfunctie van Windows voorkomt dat je game per ongeluk onderbroken wordt.
Dekking voor zekerheid
Twee jaar standaardgarantie van HP geeft zekerheid.
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Afmetingen

444,5 x 136,5 x 38 mm

Gewicht

0,83 kg; In verpakking: 1,18 kg

Garantie

Twee jaar standaardgarantie van HP geeft zekerheid.

Inhoud van de doos

Toetsenbord; Productkennisgeving; Garantie; Snelle installatieposter

Land van herkomst

China

Bestelnr.

5JS06AA

Bestelinfo

5JS06AA#ABB: 193015920262; 5JS06AA#ABD: 193015920279; 5JS06AA#ABE: 193015920286; 5JS06AA#ABF: 193015920293; 5JS06AA#ABT: 193015920309;
5JS06AA#ABU: 193015920316; 5JS06AA#ABV: 193015920323; 5JS06AA#ABZ: 193015920330; 5JS06AA#UUW: 193015920354; 5JS06AA#UUZ: 193015920361;
5JS06AA#AB9: 193015920378; 5JS06AA#ACB: 193015920347
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