LINEAR

Przełączniki liniowe charakteryzują się płynnym, ciągłym ruchem podczas obsługi: można je wciskać bez przeszkód, bez hałasu
kliknięcia i bez dotykowego sprzężenia zwrotnego, jak w przypadku przełączników dotykowych lub „klikalnych”. Dlatego są
szczególnie interesujące dla graczy, ale także dla wszystkich osób, które preferują przełączniki bez odgłosów klikania.

Kailh BOX Red
Kailh BOX Red charakteryzują się liniowymi
właściwościami: swobodną ścieżką przesuwu
przełącznika w połączeniu z wymaganą siłą
45 gramów i odległością od punktu aktywacji
1,8 milimetra.

To sprawia, że są one szczególnie odpowiednie dla
graczy, którzy polegają na szybkim czasie reakcji i
nieskrępowanym użytkowaniu. Dzięki swojej konstrukcji obudowy Kailh BOX Red są nie tylko odporne
na kurz i wodę, ale także wyjątkowo trwałe.

Gateron PRO Red
Fabrycznie nasmarowane Gateron PRO Reds są idealne do gier za pomocą ich liniowym właściwościom.
Dzięki sile nacisku 45 gramów i odległości dwóch
milimetrów od punktu aktywacji umożliwiają szybkie
działanie bez utraty zwykłego wrażenia podczas pisania. Ale są także odpowiednie dla każdego, kto chce
zrezygnować z wyczuwalnego sprzężenia zwrotnego i
głośnych dźwięków klikania.

Gateron PRO Silver
Fabrycznie nasmarowany Gateron PRO Silver jest
skierowany do profesjonalnych graczy, którzy wiele
wymagają od swojej klawiatury. Dzięki ich liniowym
właściwościom i bardzo krótkiej odległości do punktu
aktywacji wynoszącej zaledwie 1,2 milimetra oraz
sile nacisku 45 gramów szybkie reakcje nie stanowią
problemu. Przy cyklu eksploatacji wynoszącym 80
milionów naciśnięć klawiszy, można z nich korzystać
przez bardzo długi czas.

Gateron PRO Yellow
Fabrycznie nasmarowany Gateron PRO Yellow jest
skierowany do graczy i każdego, kto nie woli ani
dotykowego sprzężenia zwrotnego przełączników dotykowych, ani głośnego kliknięcia podczas ich obsługi.
Ich 50-gramowa siła nacisku umożliwia świadome
uruchamianie przełączników, a 2 milimetry do punktu
aktywacji pozwalają na szybką reakcję.

Gateron CAP Milky Yellow
Gateron CAP Milky Yellow zainteresuje miłośników
przełączników liniowych: można nimi sterować bez
wysiłku, a dzięki nasmarowaniu emitują szczególnie spokojny i głęboki dźwięk. Nie ma kliknięcia w
punkcie aktywacji. 2 milimetry do punktu aktywacji
i wymagana siła nacisku 50 gramów zapewniają
przyjemne wrażenia podczas pisania bez fizycznego sprzężenia zwrotnego doświadczanego przez
przełączniki dotykowe.

Gateron PRO White
Fabrycznie nasmarowany Gateron PRO White oferuje
szybką reakcję przy wyjątkowo niskiej sile nacisków
35 gramów i właściwościach liniowego przełącznika.
2 milimetry do punktu aktywacji sprawiają, że
przełączniki te są zwłaszcza interesujące dla graczy.
Ale dzięki niskiemu poziomowi hałasu nadają się
szczególnie do pracy w biurze.

Kompatybilne i elastyczne
Wszystkie przełączniki mają trzy piny, co zapewnia szeroką kompatybilność. Wszystkie są również
zgodne z dostępnymi na rynku nasadkami klawiszy.
Przy 35 przełącznikach w pakiecie można uzyskać
odpowiednią liczbę przełączników dla dowolnego
rozmiaru klawiatury, a w razie potrzeby pozostanie
jeszcze kilka przełączników jako zamienników.

