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KLAWIATURA RAZER
DEATHSTALKER ESSENTIAL
Cena

168,99 zł

Dostępność

Wyprzedano

Numer katalogowy

011332

Kod producenta

DEATHSTALKER ESSENTI

Kod EAN

8886419341901

Producent

RAZER

Opis produktu
Całkowita dominacja w rozgrywce
Klawiatura dla graczy Razer DeathStalker została wyposażona
w nisko wyprofilowane, wyspowe klawisze oraz technologię
anti-ghosting. Wspomagana przez Razer Synapse 2.0
klawiatura Razer DeathStalker oddaje do Twojej dyspozycji
wszytko, co niezbędne do całkowitej dominacji w grze.

W pełni programowalne, płaskie, wyspowe
klawisze
Wyposażona w całkowicie programowalne, płaskie, wyspowe
klawisze, które wymagają wciśnięcia na zaledwie 2 mm,
klawiatura Razer DeathStalker pozwala szybciej reagować na
nowe sytuacje w grze. Reakcja odbywa się natychmiastowo
gdy tylko Twoje palce dotkną klawisza.

Kwintesencja minimalizmu
Razer DeathStalker to kwintesencja minimalizmu wśród
klawiatur do gier. Zdumiewająco szybka reakcja i płaskie,
wyspowe klawisze pozwolą Ci wykonywać komendy i makra z
większą szybkością. Dzięki Razer DeathStalker śmierć
nadejdzie szybko dla każdego, kto stanie Ci na drodze.

Ekstremalna technologia anti-ghosting/KRO
Używaj jednocześnie nawet dziesięciu klawiszy Razer
DeathStalker, a każdy z nich zostanie zarejestrowany dzięki
wyjątkowej technologii anti-ghosting. Każde polecenie jest
rejestrowane i realizowane z precyzją, która pozwoli Ci
zniszczyć wrogów szybko i skutecznie, nieustannie dając Ci
przewagę. W przeciwieństwie do tradycyjnych klawiatur, które
rejestrują nie więcej niż 3 jednoczesne naciśnięcia,
wyposażona w technologię anti-ghosting oraz KRO klawiatura
Razer DeathStalker pozwala na korzystanie nawet z dziesięciu
klawiszy naraz, dzięki czemu bez trudu zniszczysz wszystkich
przeciwników. Ciesz się brakiem opóźnień! Każdy z używanych
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klawiszy jest poprawnie rejestrowany, a Ty możesz realizować
swój plan gry z morderczą precyzją.

Razer Synapse 2.0
Wsparcie rewolucyjnego oprogramowania Razer Synapse 2.0
prawdziwego mózgu Razer DeathStalker sprawia, że klawiatury
z wewnętrzną pamięcią odchodzą do lamusa. Serwer w
chmurze Razer Synapse 2.0 pozwala na wygodny dostęp do
spersonalizowanych ustawień o każdej porze i w każdym
miejscu. Uniknij irytującego konfigurowania ustawień od
początku dzięki automatycznym aktualizacjom
oprogramowania i firmware'u, które zapewniają optymalną
pracę Twojej klawiatury.

Producent
Typ

Łączność
Interfejs
Klawisze multimedialne / funkcyjne
Klawisze programowalne
Kolor
Długość przewodu
Obsługiwane systemy
Dodatkowe informacje
Długość
Szerokość
Wysokość
Waga

KLAWIATURA RAZER DEATHSTALKER ESSENTIAL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ORYGINALNE OPAKOWANIE
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Razer
Niskoprofilowa
Multimedialna
Dla graczy
Przewodowa
USB
Tak
Wszystkie
Czarny
2,0 m
Windows
Mac OS X
Obsługa makr
460 mm
214 mm
21 mm
1006 g

