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Cechy produktu Product features

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.
3 kolorowe podświetlenie.
3 color backlight.
Projekt klawiszy i wodoodporna membrana ochronią sprzęt w przypadku rozlania niewielkiej ilości płynu.
Key design and water-resistant membrane provides spill-resistance.
System anti-ghosting, umożliwiając wciśnięcie 10 klawiszy na raz.
Anti-ghosting system enables 10 simultaneous key presses.
Funkcja Winlock wyłączająca klawisz Windows.
Windows key disabling Winlock function.
Klawisz funkcyjny FN udostępniający szereg funkcji multimedialnych oraz konfigurację podświetlenia.
FN function key enabling multiple multimedia functions and backlight configuration.
Wbudowana metalowa płytka stabilizująca klawiaturę.
Built-in heavy steel panel ensures more stable operation.

Wymagania sprzętowe System compatibility

Interfejs Interface         USB1.0/1.1/2.0/3.0
System operacyjny Operating System      XP/X64/Vista/Vista 64/Win7/Win7 64
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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.

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

Made in China

Parametry techniczne Technical parameters

Napięcie robocze: 5 ± 0.5V     Working Voltage: 5 ± 0.5V
Robocze natężenie prądu: ≤200 mA     Working Current: ≤200 mA
Siła nacisku: 52 ± 7g     Key cap power: 52 ± 7g
Skok klawisza: 3.6 ± 0.2 mm     Key travel distance: 3.6 ± 0.2 mm
Odskok klawisza: ≥ 15g     Key minimum rebound power: ≥ 15g
Żywotność przycisków: ≥ 10 mln naciśnięć     Button life: ≥ 10 million presses


