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Cobalt300

ZESTAW DLA GRACZY 4W1

EAN-13: 5901969410631 
NR KAT.: NCG-1106

KLAWIATURA

CECHY PRODUKTU:

 − anti-ghosting dla 19 klawiszy
 − 12 przycisków multimedilanych
 − wodoodporny design chroniący klawisze przed zalaniem
 − składane nóżki
 − podpórka pod nadgarstki
 − 3 kolorowe podświetlenie klawiszy

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Komunikacja z PC przewodowa

Mechanizm klawiszy membranowy

Długość przewodu klawiatury 1,7 m

Wymiary klawiatury 460 x 180 x 35 mm

Liczba klawiszy 104

Liczba klawiszy multimedialnych 12

Wymagania systemowe Windows® XP/Vista/7/8/10

W skład zestawu wchodzi:
− Klawiatura z podświetleniem i funkcją anti-ghosting na 19 klawiszy
− Słuchawki stereo z mikrofonem na elastycznym ramieniu
− Mysz optyczna o rozdzielczości do 3200 DPI
− Podkładka z warstwą tekstylną
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MYSZKA

CECHY PRODUKTU:

 − przełączniki Huano z żywotnością do 10 mln kliknięć
 − 4 poziomów zmiany DPI
 − sensor optyczny do 3200 DPI
 − ergonomiczny chwyt
 − podświetlenie RGB
 − zaawansowane oprogramowanie z edytorem makr/profili

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Typ sensora optyczny

Maksymalna rozdzielczość 3200 DPI

Maksymalna akceleracja 8  G

Maksymalna szybkość śledzenia 30 IPS

Liczba klawiszy 6

Wymiary produktu 125 x 68 x 38 mm

Długość przewodu 1,8 m

Wymagania systemowe Windows® XP/Vista/7/8/10

SŁUCHAWKI

CECHY PRODUKTU:

 − skórzana poduszka na pałąku i nausznikach
 − wysokiej jakości dźwięk stereo
 − mikrofon na elastycznym ramieniu
 − odporny na uszkodzenia tekstylny przewód
 − wielokolorowe podświetlenie

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Wtyki 2x3,5 mm stereo mini jack 1xUSB

Średnica przetworników 40 mm

Maksymalna akceleracja 8  G

Pasmo przenoszenia 20-20000 Hz

Dynamika głośników 108 dB

Impedancja głośników 32 Ohm

Czułość mikrofonu 38 dB
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PODKŁADKA

CECHY PRODUKTU:

 − wykonana z tkaniny wierzchnia warstwa
 − unikalny wzór
 − anty-poślizgowa gumowa podstawa
 − kompaktowy rozmiar 300x250x3 mm
 − zapewnia precyzyjny ruch sensora

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Rodzaj materiału  tkanina/guma

Wymiary 300 x 250 x 3 mm

Kompatybilne typy myszek  optyczna / laserowa


