
Características

Especificações

PUREWRITER TKL RGB 
PUREWRITER RGB
O PureWriter RGB é um teclado para todas as ocasiões: com uma iluminação RGB 
ajustável, bem como os recursos essenciais para digitação ou jogatinas. Para os 
que apreciam uma boa digitação não vão apenas se encantar com o prazer de 
usar o teclado com sua ótima sensação de digitação com suas teclas planas mas 
também vão amar o  design elegantemente e simples, as dimensões compactas 
e acima de tudo. Além disso, o teclado é especialmente leve e fácil de transport-
ar e também vem com dois cabos destacáveis com comprimentos diferentes  
- e,  portanto, é ideal para uso móvel. Para maior facilidade de uso, todas as  
funções do PureWriter RGB podem ser usadas sem a necessidade de baixar  
nenhum software.

INTERRUPTORES REATIVOS DE BAIXO PERFIL 
PARA GAMERS E ESCRITORES 
O PureWriter RGB é equipado com keycaps ultra-planas que têm uma altura de 
apenas 6,2 mm para oferecer suporte ao uso ergonômico do teclado. Os inter-
ruptores Kailh vermelhos são mais reativos proporcionando uma vantagem de 
milissegundos em situações agitadas de jogos, graças a uma curta distância de 
apenas 1,5 mm até o ponto de atuação. Como eles estão completamente sem fee-
dback, os jogadores podem mergulhar de cabeça em suas jogatinas. Os interrup-
tores Kailh azuis inovadores e incorporados têm uma curta distância de 1,5 mm até 
o ponto de atuação e fornecem um clique e um ponto de atuação detectáveis para 
um trabalho sem fadiga e uma sensação que lembra agradavelmente as máquinas 
de datilografia. O perfil baixo do teclado fornece suporte ergonômico para pulsos 
e mãos sem o uso de um apoio.  

ILUMINAÇÃO RGB AJUSTÁVEL
A iluminação do Pure Writer RGB pode ser selecionada conforme desejado em 
um espectro RGB de até 16,8 milhões de cores. Os tons de brilho e cor são con-
tinuamente variáveis. Existem quatro perfis de iluminação disponíveism onde as 
configurações de iluminação escolhidas pessoalmente podem ser salvas para uso 
futuro. E se preferir ser um pouco mais notável do que ter uma iluminação estática, 
o teclado oferece uma variedade de efeitos de iluminação predefinidos para você 
escolher.  

VOLTADO PARA JOGOS
Com suporte para sobreposição de teclas n, teclas anti-ghosting e uma taxa de 
sondagem de até 1.000 hertz, o PureWriter RGB não é apenas adequado para 
quem gosta de digitar, mas também foi projetado para os gamers. 

DESIGN ELEGANTE
A altura também é a mais baixa possível, com apenas 23 mm com os pés de apoio 
dobrados. A superfície superior é feita de liga de alumínio e fornece uma borda 
prateada, enquadrando o teclado e completando o design minimalista com um 
toque de elegância.  

USO PRÁTICO EM QUALQUER LUGAR
Para maior comodidade de uso, o teclado é fornecido com dois cabos USB 
destacáveis com comprimentos diferentes. O cabo de 150 cm é adequado para co-
nexão com PCs convencionais, enquanto o cabo menor de 50 cm é ideal para uso 
em laptops ou notebooks. Com um adaptador apropriado, o PureWriter RGB pode 
ser usado rapidamente On-the-Go com outros dispositivos, como smartphones.

Nome do produto PureWriter RGB PureWriter TKL RGB

Versões de cor Preto, Branco Preto, Branco

Tipo Escritório (Teclado 
de perfil baixo)

Escritório (Teclado de 
perfil baixo)

Tecnologia Switch Mecânico Mecânico

Iluminação RGB RGB

Iluminação ajustável  

Efeito de iluminação  

Máximo Polling Rate 1.000 Hz 1.000 Hz

Modo de jogo  

Bloqueio Layout em 3 blocos Layout em 2 blocos

Cabo Destacável  

Peso sem o cabo 642 g 503 g

Dimensões (C x L x A) 436 x 127 x 35 mm 355 x 127 x 35 mm

Sistemas operacionais  
suportados

Windows 7/8/10, 
Android*

Windows 7/8/10, 
Android*

Propriedades do teclado
Teclas multimídia 4 (PureWriter RGB) 

0 (PureWriter TKL RGB)

Função de teclas com ações 
multimédia predefinida



Teclas Anti-Ghosting 

N-Key Suporte Rollover 

Força operacional 45 g (Kailh Red)
55 g (Kailh Blue)

Interruptor Linear (Kailh Red) 
Tátil (Kailh Blue)

Ponto de comutação Indetectável (Kailh Red)  
Detectável (Kailh Blue)

Ponto de clique Indetectável (Kailh Red)  
Precisamente detectável (Kailh Blue)

Distância de atuação 1,5 mm

Durabilidade das teclas Mínimo 50 milhões de pressionamentos

Cabo e conectores
Conector USB

Comprimento do cabo 150 cm | 50 cm

Plug USB banhado a ouro 

Conteúdo da embalagem
PureWriter RGB, Manual, Cabo USB (50 cm), Cabo USB (150 cm)

Código de barras
PureWriter RGB (Red) - US Layout 4044951021468

PureWriter RGB (Blue) - US Layout 4044951021482

PureWriter RGB White (Red) - US Layout 4044951034260

PureWriter RGB White (Blue) - US Layout 4044951034277

PureWriter TKL RGB (Red) - US Layout 4044951021505

PureWriter TKL RGB (Blue) - US Layout 4044951021529

PureWriter TKL RGB White (Red) - US Layout 4044951034284

PureWriter TKL RGB White (Blue) - US Layout 4044951034291

Para informações sobre layouts específicos de cada país, entre 
em contato conosco.

* Adaptador OTG requerido
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