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Especificações

Geral:












Tipo
Tecnologia Switch
Iluminação
Iluminação ajustável
Efeito de iluminação
Máximo Polling Rate
Modo de jogo
Bloqueio
Peso sem o cabo
Dimensões (C x L x A)
Sistemas operacionais suportados

Propriedades do teclado:











Teclas multimídia
Função de teclas com ações multimédia predefinida
Teclas Anti-Ghosting
N-Key Suporte Rollover
Força operacional
Interruptor
Ponto de comutação
Ponto de clique
Distância de atuação
Durabilidade das teclas

Cabo e conectores:

 Conector
 Comprimento do cabo
 Plug USB banhado a ouro

Conteúdo da embalagem:

Vermelho

Azul

4



45 g
Linear
Indetectável
Indetectável
1,5 mm
Mínimo 50 milhões de pressionamentos

4



55 g
Tátil
Detectável
Precisamente detectável
1,5 mm
Mínimo 50 milhões de pressionamentos

USB
150 cm | 50 cm


USB
150 cm | 50 cm


Escritório (Teclado de perfil baixo)
Mecânico (Kailh Vermelho)
RGB


1.000 Hz

Layout em 3 blocos
642 g
436 x 127 x 35 mm
Windows 7/8/10, Android*

 PureWriter RGB, Manual, Cabo USB (50 cm), Cabo USB (150 cm)
* Adaptador OTG requerido

Escritório (Teclado de perfil baixo)
Mecânico (Kailh Azul)
RGB


1.000 Hz

Layout em 3 blocos
642 g
436 x 127 x 35 mm
Windows 7/8/10, Android*

Conexão

Teclas multimídia

BPT Layout

Perfis de iluminação e efeitos de iluminação

Função de
bloquear teclas

Tecla do windows
bloqueada

Configuração dos
perfis de iluminação

~

Perfis de
iluminaçã
Brillo + / -

Efeito de iluminação 7 - 8

Vibração

Restaurar para as
configurações de fábrica

Mudança de cor /
Permanente

Frequência
+/-

Efeito de iluminação 1 - 3

Componente
vermelho + / - *

Efeito de iluminação 4

Componente
verde + / - *

Efeito de iluminação 5 - 6

Componente
azul + / - *

O efeito da
iluminação corre
na direção da seta
correspondente

Volume - / +
Mudo
E-mail

Função de teclas com ações
multimédia predefinida

Faixa Anterior /
Próxima Faixa
Parar

*A alteração da cor atual só é possível com o efeito de iluminação "Permanente"

Play / Pause
Mídia player
Navegador
Meu computador
Calculadora

Visão geral dos
efeitos de iluminação

Efeito de iluminação

Direção dos efeitos

Mudança de cores

Mudança de
frequência

Efeito de iluminação 1
Efeito de iluminação 2
Efeito de iluminação 3
Efeito de iluminação 4
Efeito de iluminação 5
Efeito de iluminação 6
Efeito de iluminação 7
Efeito de iluminação 8
Vibração
Mudança de cor
Permanente

Esquerda, Direita, Cima, Baixo
N/A
Esquerda, Direita
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Automaticamente
Automaticamente
Automaticamente
Fn + Scroll Lock
Automaticamente
Automaticamente
N/A
Fn + Home
Fn + Delete
N/A
Fn + End











N/A

Configurações
individuais de cores

As configurações de cor individual RGB funcionam apenas com o efeito de iluminação "Permanente". Primeiro selecione o efeito de iluminação
“Permanente”, após isso faça a troca dos efeitos de iluminação, pressione duas vezes a tecla Fn para terminar a ação.
O efeito de iluminação “Permanente” possui sete cores predefinidas (vermelho, verde, amarelo, azul, turquesa, rosa e branco), que podem ser acessadas pressionando a combinação de teclas Fn + End.
Para aumentar o componente vermelho de uma cor, pressione Fn + A e, para reduzir, pressione Fn + Z. Para aumentar o componente verde pressione
Fn + S e reduza com Fn + X. O componente azul se aumenta pressionando Fn + D e se reduz com Fn + C. Se os componentes da cor não puderem
aumentar ou diminuir, as teclas correspondentes acenderão na respectiva cores que estão sendo usadas.

Perfis de iluminação

Para configurar os perfis de iluminação, pressione e mantenha pressionada a tecla Fn e em seguida pressione ESC. As teclas de perfil de iluminação
de F1 a F4 começarão a piscar. Agora selecione um perfil pressionando a tecla F correspondente; depois pressione todas as teclas que devem estar
permanentemente iluminadas. Pressione uma tecla várias vezes para alterar a cor da iluminação. Escolha entre vermelho, verde, amarelo, azul,
turquesa, rosa e branco. Para desligar a iluminação em uma tecla específica, percorra todas as cores até que a iluminação apague. Enquanto pressiona e mantém pressionada a tecla Fn, pressione a tecla ESC para salvar a iluminação da tecla selecionada na tecla de perfil de iluminação selecionada
anteriormente.

Nota

Aviso Lega
A empresa Sharkoon não assume qualquer responsabilidade por uso inapropriado ou perda de dados.
Todos os produtos e descrições são marcas comerciais e/ou marcas registradas dos respectivos fabricantes. Como uma continuação da política de melhoria do produto
em Sharkoon, o design e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Especificações de produtos nacionais podem variar. Todos os direitos reservados (aplicável também aos extractos) para tradução, reimpressão, reprodução pela cópia ou outros meios técnicos. Qualquer Infrações dão direito a compensação Todos
os direitos reservados especialmente em caso de atribuição de patente ou utilidade do patente. Meios de distribuição e modificações técnicas reservados.

Descarte do seu produto antigo
O seu produto foi fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.
Caso um símbolo de lata de lixo cruzado por duas linhas na forma de x estiver anexado a um produto,
significa que o produto é coberto pela diretiva europeia 2012/19/EU.
Por favor se informe sobre o sistema de coleta local para produtos eletrônicos. Proceda de acordó com as regras locais e não elimine os seus antigos produtos com lixo
doméstico. A eliminação correta do seu antigo produto ajuda a evitar consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.
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