De PureWriter TKL RGB is een ultracompact toetsenbord zonder numpad, dat is ontworpen voor veelzijdig gebruik en een hoge
mate van mobiliteit. Voor gamers zijn er de traploos instelbare RGB-verlichting en de essentiële gamingfuncties, terwijl veelschrijvers dol zijn op het elegante, eenvoudige ontwerp en de compacte afmetingen, maar vooral op het uitstekende typegevoel
van de ultraplatte toetsen. Bovendien is het toetsenbord extra licht, zodat het gemakkelijk kan worden meegenomen. En omdat
er twee afneembare kabels met verschillende lengtes worden meegeleverd, is het toetsenbord ideaal voor gebruik onderweg.
Voor maximale gebruiksvriendelijkheid kunnen alle functies van de PureWriter TKL RGB worden gebruikt zonder dat er software
gedownload hoeft te worden.

Reactieve schakelaars met laag profiel
voor gamers en schrijvers
De PureWriter TKL RGB is uitgerust met zeer lage
keycaps die een hoogte van slechts 6,2 mm hebben
om het ergonomische gebruik van het toetsenbord
te ondersteunen. De ingebouwde Kailh Red-switches
zijn optimaal reactief en bieden een voordeel van
milliseconden tijdens hectische gamesituaties, dankzij
een korte afstand van 1,5 mm tot het actuatiepunt.
Omdat ze helemaal geen feedback hebben, kunnen
gamers volledig opgaan in de actie van hun game.
De ingebouwde, innovatieve Kailh Blue-switches
hebben een korte afstand van 1,5 mm tot het actuatiepunt en bieden een merkbaar klik- en actuatiepunt
voor moeiteloos werken en een sensatie die op een
prettige manier doet denken aan een typemachine.
Het lage profiel van het toetsenbord biedt ergonomische ondersteuning voor polsen en handen zonder
een polssteun te hoeven gebruiken.

Traploos instelbare RGB-verlichting
De verlichting van de PureWriter RGB kan naar wens
worden gekozen uit een volledig RGB-spectrum van
16,8 miljoen kleuren. De helderheid en kleurtinten zijn
continu variabel zonder stappen. Er zijn vier verlichtingsprofielen beschikbaar waar zelf gekozen verlichtingsinstellingen in kunnen worden opgeslagen voor
toekomstig gebruik.
En als de voorkeur wordt gegeven aan een iets
opvallendere verlichting in plaats van een statische,
dan biedt het toetsenbord een verscheidenheid aan
vooringestelde verlichtingseffecten om uit te kiezen.

Technisch uitgerust voor gamen
Door de ondersteuning voor N-key rollover, toetsen
met anti-ghosting en een polling rate van 1.000 hertz
is de PureWriter RGB niet alleen geschikt voor veelschrijvers, maar is hij ook ontworpen voor gamen op
een eSport-niveau.

Tijdloos, elegant ontwerp
Voor compacte mobiliteit heeft de PureWriter TKL
RGB geen numpad en is het bijna frameloze ontwerp
slechts 355 mm lang en 127 mm breed. Ook de
hoogte is met slechts 23 mm en de pootjes ingeklapt
zo laag als mogelijk.
De bovenkant is gemaakt van aluminiumlegering en
heeft een zilveren rand rondom het toetsenbord,
die het minimalistische ontwerp een vleugje tijdloze
elegantie geeft.

Klaar voor gebruik, overal
Door de compacte afmetingen en een laag gewicht
van slechts 503 gram is de PureWriter TKL RGB uiterst draagbaar. Voor meer gebruiksgemak wordt het
toetsenbord geleverd met twee afneembare USB-kabels met verschillende lengtes.
De kabel van 150 cm is geschikt om het toetsenbord
op een pc aan te sluiten, terwijl de kortere kabel van
50 cm ideaal is voor gebruik met laptops of notebooks. Met een geschikte adapter kan de PureWriter
RGB snel On-the-Go worden gebruikt met andere
apparaten, zoals smartphones.

