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GRIZZLY

  Dane techniczne:

• interfejs USB 2.0
• membranowa klawiatura
• 5 klawiszy makro
• podświetlenie True RGB
• pełny antighosting

• przełączniki Jixian Red
• wymiary 470×180×40 mm
• waga 1500g (±10g)
• długość kabla 1,8 m

MECHANICZNA KLAWIATURA GRIZZLY

Pełnowymiarowa mechaniczna klawiatura gamingowa z podświetleniem 
True RGB i dedykowanymi klawiszami makro dla profesjonalnych graczy.

Dodatkowe możliwości
Ta klawiatura to prawdziwy gamingowy kombajn. Zmieściliśmy w niej 
dodatkowe dwa porty mini-jack 3,5 mm na słuchawki z mikrofonem. Tuż 
obok nich umieściliśmy port USB 2.0 do którego można podłączyć każde 
urządzneie bez zbędnego szukania portu na obudowie. Tyle możliwości, 
tylko w klawiaturze Grizzly!

Prawdziwe podświetlenie True RGB
Klawiatura Grizzly prezentuje się wyjątkowo efektownie na biurku dzięki 
podświetleniu w technologii True RGB. 10 rodzajów efektów podświetlenia 
i dodatkowo 4 tryby dedykowane do najpopularniejszych gier sprawią, że 
łatwo i szybko dopasujesz ją do swoich preferencji. Lubisz ustawić własną 
kombinację podświetlenia z różnymi kolorami? Nie ma problemu! 
Oprogramowanie do klawiatury dostępne na stronie producenta pozwoli 
Ci wybrać ulubione podświetlenie.

Zaprogramuj podświetlenie według własnego uznania
Klawiatura umożliwia zaprogramowanie i zapamiętanie 5 dowolnych 
zestawów klawiszy. Aby tego dokonać najpierw wybieramy, pod którym 
klawiszem będzie widoczny nasz zestaw. W tym celu wciskamy FN + 6 / 
7 / 8 / 9 / 0. Następnie rozpoczynamy tryb programowania wciskając FN 
+ End i wciskamy wybrane klawisze. Całość procesu kończymy wciskając 
ponownie FN + End.

Pełny antighosting
Klawiatura posiada pełny Antighosting. Praktyczne testy wskazują, jak 
bardzo ta funkcja jest przydatna w codziennym użytkowaniu. Ghosting 
to problem polegający na tym, że niektóre klawisze klawiatury nie 
działają, gdy naciśnięto jednocześnie kilka klawiszy. Naciskane klawisze, 
które nie pojawiają się na komputerze lub wydają się zniknąć, mówi się, 
że były „widmowe. Nasza klawiatura jest wyposażona w takie 
rozwiązania technologiczne, które zapobiegają występowaniu takich 
problemów.

Czerwone mechaniczne przełączniki
Nie tylko makro i podświetlenie są wyznacznikiem jakości klawiatury. 
Klawiatura Grizzly została wyposażona w przełączniki Jixian Red, które są 
odpowiednikami wiodących na rynku gamingowych przełączników. 
Trwałość i szybkość klawiszy gwaratuje przewagę w grach.


