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IGUANA HQ

  Dane techniczne:

• interfejs USB 2.0
• mechaniczne klawisze
• 13 klawiszy specjalnych
• podświetlenie True RGB
• 26-przyciskowy antighosting

• podświetlenie TrueRGB
• wymiary 480×190×45 mm
• waga 1121g (±10g)
• długość kabla 1,7 m
• blokada przycisku Windows

HYBRYDOWA KLAWIATURA IGUANA HQ

Klawiatura półmechaniczna Iguana wyróżnia się modelową ergonomią. 
Minimalizm struktury w połączeniu z jego prostym, a jednocześnie 
solidnym wyglądem pozwala użytkownikowi skupić się wyłącznie na 
rozgrywce. Baza klawiatury stanowi zwartą jednolitą bryłę utrzymaną w 
szlachetnej odmianie matowej czerni. Dzięki zastosowanym materiałom, 
usztywniona konstrukcja zapobiega uginaniu, nawet przy bardzo mocnym 
nacisku w centralnej części. Dopełnienie designu stanowią zaokrąglenia na 
krawędziach urządzenia oraz utrzymany w kolorze plastra miodu poziomy 
pas wyraźnie odcinający się od górnej i dolnej powierzchni klawiatury.

Efektowne podświetlenie
Wskaźniki powiadomień umieszczone nad sekcją numeryczną, osłonięto 
od góry czarnymi osłonami – dzięki czemu nie świecą bezpośrednio 
graczom prosto w oczy, delikatnie podświetlając powierzchnię górnej 
pokrywy klawiatury. Klawisze w układzie QWERTY zostały rozmieszczone na 
podstawie z wytrzymałego ABSu w odległościach zapobiegających błędom 
przy bezwzrokowym, intuicyjnym wyborze przycisków. Same przyciski 
wykonano wg standardów najnowszej technologii „double injection”. 
Poszczególne czcionki zostały naniesione za pomocą laserowego cięcia.

Oznacza to, że niezależnie od intensywności korzystania – wycięte w ten 
sposób znaki są nieścieralne. Ergonomię nasadek klawiszy podkreśla 
cylindryczne profilowanie. Podświetlenie klawiszy oferuje kilka 
poziomów natężenia.

Półmechaniczny system
Klawiatura półmechaniczna posiada oddzielne mechanizmy nacisku dla 
każdego klawisza, wykonane z tworzywa sztucznego. Dzięki czemu 
uczucie używania takiej klawiatury, precyzji działania klawiszy jest 
bardzo zbliżone do klawiatury mechanicznej. Przekaźnikiem impulsu 
elektrycznego jest wbudowana membrana. Siła nacisku wynosi 55g ± 
5g. Plusem takiego rozwiązania jest precyzja działania, przy znacznie 
niższej cenie, znacznie niższy hałas.

Multimedia
Klawiatura w łatwy sposób pozwala na uruchomienie funkcji 
multimedialnych jak i systemowych, poprzez wybór FN z odpowiednimi 
przyciskami funkcyjnymi. Producent umieścił tu skróty umożliwiające 
łatwe uruchomienie przeglądarki, odtwarzacza multimediów, poczty, 
wyszukiwarki systemowej.

Anti-Ghosting
W modelu Iguana nie zabrakło 26 przyciskowego Anti-Ghostingu, 
obejmującego większość przycisków, jak również blokady przycisku 
Windows. Gdy klawiatura jest sprzedawana pod nazwą „Anti-Ghosting”, 
może po prostu odnosić się do konkretnego podzbioru klawiszy na 
klawiaturze, która działa dobrze razem.


