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  Dane techniczne:

• interfejs USB 2.0
• mechaniczne klawisze
• 10 trybów podświetlenia
• podświetlenie True RGB
• pełny antighosting

• podświetlenie TrueRGB
• wymiary 470×180×38 mm
• waga 1000g (±10g)
• długość kabla 1,8 m
• podkładka pod nadgarstek

MECHANICZNA KLAWIATURA SHARK

Klawiatura mechaniczna Shark to nasza propozycja w rozsądnym, 
budżetowym segmencie. Baza klawiatury wykonana ze 
szczotkowanego aluminium sprawia, że cała konstrukcja prezentuje się 
wyjątkowo solidnie. Przełączniki mechaniczne oraz podświetlenie w 
technologii True RGB sprawi, że przypadnie ona do gustu wielu 
graczom!

Prawdziwe podświetlenie True RGB
Shark efektownie prezentuje się na biurku dzięki zastosowaniu 
podświetlenia w technologii True RGB. 5 stopniowa regulacja sprawia, że 
każdy może dopasować optymalny poziom podświetlenia do swoich 
preferencji. Ponadto klawiatura została wyposażona w aż 10 trybów 
podświetlenia i pięć poziomów szybkości iluminacji. Klawiatura Shark 
posiada również możliwość samodzielnego zdefiniowania podświetlenia 
wybranych klawiszy i zamiany klawiszy WASD ze strzałkami.

Połączenie użyteczności z wygodą
Blokada klawisza Windows zapobiega niespodziewanemu wyjściu do 
pulpitu podczas grania. Shark posiada również dwa tryby antighostingu, 
6-klawiszowy oraz pełny, skierowany do zaawansowanych graczy. 
Wygodę i komfort użytkowania zapewnia podkładka pod nadgarstki, 
którą można doczepić i odczepić w każdej chwili w prosty i bezpieczny 
sposób. Klawiatura Shark posiada również jednostopniową regulację 
wysokości.

Precyzja i dokładność wykonania
Klawiatura została wykonana z przywiązaniem do najdrobniejszych 
szczegółów. 180 cm gruby kabel łączący urządzenie z komputerem 
został umieszczony w materiałowym oplocie, a 7 gumowych podkładek 
umieszczonych na spodzie klawiatury zapobiega przemieszczaniu się 
urządzenia po biurku, nawet podczas najbardziej dynamicznych 
rozgrywek. Czcionka naniesiona na klawiszach jest wyraźna i została 
naniesiona przez laserowe wycięcie.

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.


