
KRONIC01PT

KRONIC Teclado mecânico para jogos, RGB, Esquema português

É oficialmente “hora de jogar” com o Teclado Mecânico para Jogos KRONIC da Conceptronic. 
Este teclado de precisão foi concebido para jogar ao mais alto nível. Todas as teclas são totalmente
mecânicas, fornecendo ação verdadeiramente simultânea e um alto nível de sensibilidade, incluindo um
"clique" audível em cada pressão das teclas. A funcionalidade anti-ghosting impede qualquer conflito entre
teclas, mesmo nos cenários de batalha mais intensos, tornando as teclas precisas. As 8 teclas macro
programáveis atribuem facilmente ações poderosas, remapeamentos e combinações de teclas, garantindo
que os comandos complexos funcionam com rapidez e precisão. Escolha entre 10+ modos de cor diferentes
da iluminação LED, ajuste o brilho e a velocidade de intermitência, ou desligue simplesmente a iluminação
LED quando desejar. Este cabo trançado de 1,8 m com conector USB banhado a ouro garante uma ligação
de confiança e maior durabilidade. Adequado para qualquer ligação USB.
Quando necessário, o teclado permite também utilizar uma combinação completa de teclas de multimédia,
proporcionando funcionalidade real para o trabalho. Com uma resistente placa de alumínio para absorver
qualquer tipo de punição no jogo, este é um teclado preciso, sofisticado e resistente para tirar o máximo
proveito do trabalho e dos jogos.
 

Highlights

>   Todos os interruptores são mecânicos (Interruptor azul)
Teclado completo com 105 teclas
Funcionalidade Anti-ghosting em todo o teclado para processamento simultâneo
8 teclas macro programáveis (somente para Windows*)
Placa resistente em alumínio para oferecer grande durabilidade
LED RGB retroiluminado com 12 modos diferentes
Teclas com combinação de multimédia, proporcionando um equilíbrio entre trabalho e jogos
Conectores banhados a ouro para uma qualidade de sinal elevada
Instalação simples por Plug and Play

Specifications

System Specifications

Color

Black

Key Number
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KRONIC01PT
105

Power Input

5V/<0.3A

Connector

USB-A

Cable length

1.8m

Features

Keyboard layout

Portuguese

General features

Real report rate: up to 1000HZ
Cable: Braided cable, 1.8M
Keycap type: Double injection keycaps
Keystroke life: up to 50 million times
Anti-ghosting design: Full N-Key Rollover
Voltage: USB (5V,<300mA)
Lighting effect: RGB
Material: ABS + Aluminum alloy

Physical Specifications

Product height (mm)

42

Product breadth (mm)

185

Product depth (mm)

485

Product weight (kg)

0.94

Order Information

Order Code: KRONIC01PT
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P/N code: 120849007

EAN Code: 4015867209271

In a Box: 10
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