PureWriter RGB jest klawiaturą na każdą okazję: gracze będą mogli cieszyć się płynną regulacją podświetlenia RGB oraz
niezbędnymi funkcjami gry. Z drugiej strony, pisarze pokochają elegancko prostą konstrukcję, kompaktowe wymiary, a przede
wszystkim doskonałe wyczucie pisania na płaskich klawiszach. Co więcej, klawiatura jest szczególnie lekka do przenoszenia
i jest wyposażona w dwa odłączane kable o różnych długościach - i dlatego idealnie nadaje się do użytku mobilnego. W celu
zapewnienia maksymalnej łatwości obsługi, wszystkie funkcje PureWriter RGB mogą być używane bez konieczności pobierania
jakiegokolwiek oprogramowania.

Reaktywne przełączniki
niskoprofilowe dla graczy i pisarzy
PureWriter RGB jest wyposażony w ultrapłaskie
nasadki klawiszy o wysokości zaledwie 6,2 mm, które
ułatwiają ergonomiczne korzystanie z klawiatury.
Włączone czerwone przełączniki Kailh są optymalnie
reaktywne, zapewniając przewagę milisekund w trudnych sytuacjach dzięki niewielkiej odległości 1,5 mm
od punktu uruchamiania. Ponieważ są one całkowicie
pozbawione sprzężenia zwrotnego, gracze mogą nie
zakłócać działania gry.
Wbudowane, innowacyjne przełączniki Kailh w kolorze
niebieskim mają niewielką odległość 1,5 mm od
punktu uruchomienia 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 Pure Writer 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 klawiatura oferuje do wyboru
wiele gotowych efektów.

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

Ponadczasowy, elegancki design
Pure Writer RGB jest kompaktowy i prawie bezramowy, a jego długość i szerokość wynosi zaledwie 436
mm na 127 mm. Wysokość jest tak niska, jak to tylko
możliwe - 23 mm, ze złożonymi stopkami.
Górna powierzchnia wykonana jest ze stopu aluminium i zapewnia srebrną krawędź, oprawiając
klawiaturę i uzupełniając minimalistyczny design w
odrobinę ponadczasowej elegancji.

Gotowy do użycia, wszędzie
PureWriter RGB jest niezwykle przenośny dzięki
zwartym wymiarom i niskiej wadze 642 gramów.
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 adapterowi PureWriter RGB można szybko wykorzystać w
podróży z innymi urządzeniami, takimi jak smartfony.

