
PureWriter TKL RGB to ultra kompaktowa klawiatura bez bloku numerycznego, zaprojektowana z myślą o różnorodnych zasto-
sowaniach i dużej mobilności. Gracze docenią bezstopniowo regulowane podświetlenie RGB oraz funkcje niezbędne do grania. 
Miłośnicy pisania będą zachwyceni eleganckim wyglądem, a przede wszystkim doskonałym pisaniem dzięki ultra płaskim 
klawiszom. Do użytku mobilnego klawiatura jest wyjątkowo lekka, a dwa odłączane kable o różnych długościach umożliwiają 
idealne połączenie w dowolnym miejscu. Chcąc zapewnić maksymalną łatwość obsługi, ze wszystkich funkcji PureWriter TKL 
RGB można korzystać bez konieczności pobierania oprogramowania.

Innowacyjne przełączniki niskoprofilo-
we dla aktywnych pisarzy

PureWriter TKL RGB jest wyposażony w ultra płaskie 
nasadki klawiszy o wysokości 6,2 mm. Wbudowane, 
innowacyjne przełączniki Kailh w kolorze niebieskim 
mają niewielką odległość 1,5 mm od punktu urucho-
mienia i zapewniają wykrywalny punkt kliknięcia i 
aktywowania. 

Gwarantuje to pisanie bez zmęczenia i przyjemne 
uczucie pracy na maszynie do pisania. Niski profil 
klawiatury daje ergonomiczne wsparcie nadgarstków i 
dłoni bez użycia podpórki.

Bezstopniowa regulacja oświetlenia 
RGB

Oświetlenie PureWriter TKL RGB można wybrać 
dowolnie z całego spektrum 16,8 miliona kolorów. 
Jasność i odcienie są bezstopniowo regulowane. 
Dostępne są cztery profile oświetlenia, w których 
osobiście wybrane ustawienia można zapisać do 
wykorzystania w przyszłości. 

Jeśli preferowana jest statyczna iluminacja, to klawia-
tura oferuje do wyboru wiele gotowych efektów.



Technicznie nastawiony na gry

Dzięki obsłudze n-key rollover, technologii anti-ghos-
ting i częstotliwości 1000 herców, PureWriter TKL 
RGB nadaje się nie tylko dla pisarzy, ale jest również 
przeznaczony do gier na poziomie eSportu.

Gotowy do użycia, wszędzie

PureWriter RGB jest niezwykle przenośny dzięki zwar-
tym wymiarom i niskiej wadze 503 g. Dla większej 
wygody użytkowania klawiatura jest wyposażona w 
dwa odłączane kable USB o różnych długościach. 

Kabel o długości 150 cm nadaje się do podłączania do 
tradycyjnych komputerów, podczas gdy krótszy kabel 
o długości 50 cm jest idealny do użytku z laptopami 
lub notebookami. Za pomocą odpowiedniemu adap-
terowi PureWriter RGB można szybko wykorzystać w 
podróży z innymi urządzeniami, takimi jak smartfony.

Ponadczasowy, elegancki design

Dla kompaktowej mobilności PureWriter TKL RGB nie 
ma bloku numerycznego, a jego prawie bezramowa 
konstrukcja ma tylko 355 mm długości i 127 mm 
szerokości. Wysokość jest również tak niska, jak to 
możliwe, przy zaledwie 23 mm ze złożonymi nóżkami. 

Górna powierzchnia jest wykonana ze stopu alumini-
um i zapewnia srebrną krawędź, otaczając klawiaturę 
i dopełniając minimalistyczny design z nutą ponadcza-
sowej elegancji.


