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Oyun seti
#22457

Oyun klavyesi ve faresi

Key features
• Tam boyutlu yerleşim
• 3 renkli LED aydınlatması ile ayarlanabilir parlaklık
• 8 eş zamanlı tuş basımına kadar gelişmiş anti-ghosting
• 12 doğrudan erişim ortam tuşu
• Oyun modu düğmesi ile Windows tuşunu doğrudan devre dışı

bırakabilirsiniz
• Hız seçme düğmesi (1000-3200 DPI)

What's in the box
• Oyun klavyesi
• Oyun faresi
• Kullanım kılavuzu
• Oyun etiketi

System requirements
• 2 USB portuna sahip PC/Dizüstü
• Windows 10, 8, 7
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Tak ve çalıştır
Masaüstü ya da dizüstü bilgisayarlar için oyun seti, oyun
kariyerinizi oluşturacak araçlardan oluşmaktadır. Fare ve
klavye tüm masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarla uyumludur;
yalnızca bilgisayara takın ve gerçek bir oyuncu tarzıyla
oynamaya başlayın.

Hassasiyet anahtardır
Tural oyun klavyesi, üç renkli LED aydınlatması ve ayarlanabilir
aydınlık seviyeleri olan canlı renkleriyle oyun ortamınızı
tamamlayacaktır. Tam boyutlu düzeni, klavyenin hızlı düğme
geçişleri için optimum olarak tasarlandığını ifade eder. Hızlı ve
kesin bir biçimde oyun oynamanıza imkan veren hayalet
karşıtı teknoloji:8 tuşa aynı anda bassanız dahi kontrolü
kaybetmeyeceksiniz.

Kontrolü ele alın
Klavye, müziği ya da klavye ışıklarını kontrol etmenize imkan
sağlayan 12 doğrudan medya erişim tuşuna sahiptir. Klavye
üzerindeki tuşlar ile müziği oynatabilir, arama başlatabilir ya
da sayfayı doğrudan değiştirebilirsiniz. Özel oyun modu
düğmesi, oyun süresince devre dışı bırakılmadığı sürece
Windows düğmesine yanlışlıkla basmanız durumunda masa
üstüne dönmenizi önler.

Hıza ayak uydurun
6 duyarlı düğme ve aydınlatılmış tasarım ile oyun zaferleri
kazanmanız avuçlarınızın içinde. DPI seçim düğmesiyle
(1000-3200 DPI) tercih ettiğiniz hızı seçin ve yedi renk, nefes
alan aydınlatma oyun ortamınızı gerçeğe taşıyacaktır!
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc Compatible Consoles PS4, Xbox One

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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