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A4-Tech klawiatura BLOODY B120 USB
Producent: A4Tech
Kod producenta: A4TKLA43991
Gwarancja:
Dostępność: brak

Cena brutto: 107,00 zł
Cena netto: 86,99 zł

Opis produktu:
A4Tech Bloody B120 to nowoczesna klawiatura dla graczy z bardzo przydatnymi funkcjami. Już na pierwszy rzut
oka Bloody wyróżnia się agresywnym przyciągającym oko wyglądem idealnym dla gracza. Firma A4TECH tworząc
klawiaturę posłużyła się tylko najlepszymi materiałami, gwarantując pewny, przyjemny kontakt z urządzeniem.
Klawiatura może się pochwalić idealnym czasem reakcji wynoszącym zaledwie 1 milisekundę. Posiada
wzmocnioną ochronę w przypadku zalania wodą, dzięki zastosowaniu specjalnych kanalików. Dzięki zastosowaniu
skośnie ustawionych klawiszy, B120 zabezpieczy nas przed przypadkowym kliknięciem na niechciany przycisk.
Zastosowanie funkcji AUTO-Shot - ciągłego klikania klawisza oraz TURBO-Shot - możliwości trzymania wciśniętego
klawisza przez dowolny czas, pozwolą uzyskać przewagę nad konkurentem podczas zaciętej rywalizacji. Klawiatura
umożliwia wybór spośród aż 5 natężeń podświetlenia klawiszy: 100%, 75%, 50%, 25%, 0%. Posiada możliwość
blokowania wciśnięcia klawisza Windows, eliminując przypadkowe wciśnięcie podczas gry. Wyposażona została
również w 7 multimedialnych przycisków: Głośności +/-, Wyciszenia, Następny/ poprzedni utwór, Stop Play/Pauza.
W celu zapewnienia stabilnej pozycji klawiatury od spodu posiada regulowane stopki zakończone gumą
antypoślizgową. Przewód zasilania natomiast został wzmocniony poprzez oplot z sznurkowego materiału w
barwach Bloody.
Parametry:
Typ
Komunikacja
Ergonomiczna
Ilość klawiszy multimedialnych
Podpórka pod nadgarstki
Interfejs
Kolor

Dla graczy
Przewodowa
Nie
7
Tak
USB
Czarna

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości
prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych
przepisów prawnych.
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