PureWriter RGB bütün amaçlar için kullanabilecek bir klavyedir: Oyuncular, kademesiz ayarlanabilen RGB aydınlatmasının yanı
sıra temel oyun özelliklerinin keyfini çıkaracaklar. Öte yandan üretken yazarlar, zarif düz tasarım, kompakt boyutlar ve hepsinden
öte, ultra düz tuşların mükemmel yazma hissini seveceklerdir. Dahası, bu klavyeyi taşıması çok kolaydır ve farklı uzunluklarda çıkarılabilir iki kabloyla gelir - ve bu nedenle mobil kullanım için idealdir. Maksimum kullanıcı dostu olması için, PureWriter
RGB‘nin tüm işlevleri herhangi bir yazılım indirmek zorunda kalmadan kullanılabilir.

Oyuncular için Reaktif
Alçak-Profilli Anahtarlar
PureWriter RGB, klavyenin ergonomik kullanımını desteklemek için yalnızca 6,2 mm yüksekliğe sahip ultra
düz klavye tuşlarıyla donatılmıştır. Dahili kırmızı Kailh
switchleri en parlak şekilde reaktiftir. Hararetli oyun
anlarında milisaniye avantajını, çalıştırma noktasına
yalnızca 1,5 mm kısa mesafe sayesinde sağlar.
Tamamen geri bildirimsiz olduğu için, oyuncular
oyunlarına rahatsız olmadan devam edebilirler. Klavyenin alçak profili, avuç içi dayanağına gerek kalmadan
bilek ve eller için ergonomik destek sağlar.

Kademesiz Ayarlı RGB Aydınlatma
Pure Writer RGB‘nin aydınlatması, 16,8 milyon renkli
bir RGB spektrumundan istenildiği gibi seçilebilir.
Parlaklık ve renk tonları kademesiz olarak sürekli
değişkendir. Kişiselleştirilebilen aydınlatma ayarlarının
ileride kullanılmak üzere saklanabileceği dört
aydınlatma profili bulunmaktadır.
Ve biraz daha dikkat çekici olmak için statik bir
aydınlatmaya sahip olması tercih edilirse, önceden
ayarlanmış aydınlatma efektleri seçilebilir.

Teknik Olarak Oyun İçin Tasarlandı
N-tuş rollover desteği, gölgelenme önleyici tuşlar ve
1000 hertz yanıt süresi ile PureWriter RGB yalnızca
üretken yazarlar için uygun değil, aynı zamanda
eSport için de tasarlanmıştır.

Eskimeyen, Zarif Tasarım
Pure Writer RGB, yalnızca 436 mm x 127 mm
uzunluğa ve genişliğe sahip kompakt ve neredeyse
çerçevesizdir. Yükseklik, destek ayağı katlanmış halde
sadece 23 mm‘de yani mümkün olduğunca düşüktür.
Üst yüzey alüminyum alaşımdan yapılmıştır ve klavyeyi
çerçeveleyen, minimalist tasarımı eskimeyen ve zarif
dokunuşuyla tamamlayan gümüş rengi bir kenarlık
sağlar.

Her Yerde Kullanıma Hazır
Kompakt boyutları ve ağırlığı sadece 642 gram olan
bu hafif PureWriter RGB klavye kolayca taşınabilir.
Kullanım kolaylığı için klavye farklı uzunluklarda iki adet
çıkarılabilir USB kablosu ile birlikte verilir.
150 cm‘lik kablo, standart bilgisayarlara bağlanmak
için uygundur, daha kısa olan 50 cm‘lik kablo ise
dizüstü bilgisayarlarla kullanım için idealdir. Uygun bir
adaptörle, PureWriter RGB, akıllı telefonlar gibi diğer
cihazlarla da kolayca kullanılabilir.

