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Skróty klawiszowe Keyboard shortcuts
Skróty klawiszowe pozwalają na modyfikowanie ustawień klawiatury bez konieczności przerywania rozgrywki.
Keyboard shortcuts enable you to change keyboard settings without the need of quiting the game.

Głośność -
Volume -

Głośność +
Volume +

Wyciszenie
Mute

Zmiana koloru podświetlenia
Backlight color switch

Tryb pulsacji
Backlight pulse

Jasność +
Brightness +

Jasność -
Brightness -

Wyłączenie klawisza Windows
Win-lock

Przywrócenie ustawień fabrycznych
Reset to factory defaults
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Wysoki profil klawiatury poprawia responsywność klawiszy i ułatwia czyszczenie.
High profile keyboard design for more responsive keystrokes and easier cleaning.

Klawisze formowane wtryskowo z nieścieralnymi znakami z przeźroczystego plastiku.
Double color injection keys with wear proof, transparent characters.

Trwała i estetyczna obudowa z szczotkowanego metalu.
Pure alloy panel with deluxe brushed texture.

Podświetlenie klawiszy z wieloma trybami i kolorami.
Multi-mode backlight with many colors to choose from.

Gamingowy mikrochip klawiatury z funkcją 19 anti-ghost key.
Gamin-grade microchip with 19 anti-ghost key.

Funkcja Windows-lock z indykatorem pozwala uniknąć niechcianych przejść do pulpitu.
Windows-lock function with LED indicator prevents switching to desktop.

Klawisze FN ułatwiają dostęp do wielu funkcji multimedialnych oraz ustawień podświetlenia.
FN keys enable easy access to multimedia functions and backlight settings.

Stabilizujący, metalowy obciążnik wewnątrz klawiatury.
Built-in metal weight makes the keyboard more stable when in use.

Membranowe klawisze z żywotnością 10 milionów wciśnięć.
Membrane keys with 10 million press switch life.

Cechy produktu Features

Parametry techniczne Technical parameters
Napięcie robocze: 5 ± 0.5V

Robocze natężenie prądu: ≤300 mA

Siła nacisku: 52 ± 7 g

Skok klawisza: 3.6 ± 0.2 mm

Odskok klawisza: ≥ 15g

Żywotność przycisków: ≥ 10 mln naciśnięć

Working Voltage: 5 ± 0.5V

Working Current: ≤300 mA

Key cap power: 52 ± 7 g

Key travel distance: 3.6 ± 0.2 mm

Key minimum rebound power: ≥ 15g

Button life: ≥ 10 million presses

Wymagania sprzętowe System compatibility
USB1.0/1.1/2.0/3.0

System operacyjny Operating System
XP/X64/Vista/Vista 64/Win7/Win7 64

Dystrybucja / Distribution:
NTT System S.A. Zakręt ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa, Polska
www.ntt.pl

Made in China
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