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Lekka i idealna do gier FPS. Graj, gdzie chcesz.
Mechaniczna klawiatura dla graczy HyperX™ Alloy FPS ma minimalistyczną,
zwartą konstrukcję. Doskonale nadaje się do grania w gry FPS. Jej
kompaktowy układ pozwala oszczędzić miejsce na biurku, dzięki czemu
łatwiej poruszać myszą. Jednocześnie klawiatura jest w pełni fukcjonalna
i przenośna pozwalając Ci grać tam, gdzie chcesz. Solidna rama stalowa
klawiatury gwarantuje wytrzymałość i stabilność. Ultra przenośna klawiatura
HyperX Alloy FPS dostarczana jest wraz z wysokiej jakości etui podróżnym
do przechowywania i ochrony klawiatury oraz innych akcesoriów podczas
turniejów, LAN party i wszędzie tam, gdzie grasz. Pleciony kabel zasilający
mini-USB można odłączyć, co obniża ryzyko jego uszkodzenia i zmniejsza
objętość klawiatury podczas przechowywania. Aby zapewnić wysoką
precyzję i niezawodność, klawiaturę wyposażono w klawisze mechaniczne
Cherry® MX, wykorzystujące pionierską technologię Cherry Gold Crosspoint.
Jest to wiodące rozwiązanie w dziedzinie przełączników mechanicznych,
zaprojektowane, opracowane i wyprodukowane w Niemczech. Złote
styki samoczyszczące gwarantują odporność na kurz i brud, a klawisze
są wyposażone w sprężyny ze stopów metali odpornych na nacisk.
Gwarancja na klawisze wynosi 50 milionów wciśnięć na przełącznik bez
obniżenia jakości i wydłużenia czasu reakcji. Klawiatura HyperX Alloy FPS
posiada wygodny port USB, w którym naładujesz telefon. Oferuje też tryb
gry, co zapobiega przypadkowym przerwom w grze, oraz pełne funkcje
Anti-Ghosting i N-key rollover. Podświetlane na czerwono klawisze HyperX
pozwalają uzyskać dynamiczne efekty świetlne wykorzystujące sześć
zaprogramowanych trybów LED. Ponadto są wyposażone w dodatkowe,
efektowne czerwone nakładki o specjalnej strukturze powierzchni, które
zapewniają maksymalną kontrolę i ulepszone wrażenia dotykowe.

> Kompaktowa konstrukcja idealna do gier FPS
> Solidna rama stalowa
> Ultra przenośna konstrukcja z
odłączanym kablem
> Klawisze mechaniczne Cherry® MX
> Wygodny port USB do ładowania
> Tryb gry, 100-procentowy Anti-Ghosting
i pełny N-key Rollover
> Klawisze z dynamicznymi efektami świetlnymi
podświetlane na czerwono
> Dodatkowe kolorowe nakładki na klawisze
o specjalnej strukturze powierzchni do grania
w gry FPS
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HyperX Alloy FPS – mechaniczna klawiatura dla graczy
CECHY I ZALETY
>> Minimalistyczna konstrukcja idealna do gier FPS — Zwarty układ klawiatury oszczędza
miejsce na biurku, dzięki czemu łatwiej poruszać myszą. Połączenie kompaktowego kształtu
i pełnej funkcjonalności sprawia, że możesz grać, gdzie chcesz.
>> Solidna rama stalowa — Wytrzymała płyta górna wykonana ze stopu metalu powoduje,
że klawiatura HyperX Alloy FPS jest trwała i stabilna.
>> Wygodny port USB do ładowania — Dzięki łatwo dostępnemu portowi USB Twój telefon
będzie zawsze naładowany, nawet gdy grasz godzinami.
>> Klawisze mechaniczne Cherry MX — Aby zapewnić doskonałą jakość, trwałość i precyzję
działania, klawiatura HyperX Alloy FPS wyposażona jest w klawisze mechaniczne Cherry®.
Każdy klawisz można wcisnąć 50 milionów razy bez uszczerbku dla jakości i czy wydłużenia
czasu reakcji. Dzięki złotym stykom samoczyszczącym klawisze są odporne na pył i brud.
>> Tryb gry z pełnymi funkcjami Anti-Ghosting i N-key rollover — Tryb gry wyłącza
klawisz Windows, aby zapobiec przypadkowym przerwom w graniu. Funkcje AntiGhosting i N-key rollover pozwalają wciskać wszystkie klawisze jednocześnie zapewniając
natychmiastowe rejestrowanie i wykonywanie wybieranych przez użytkownika poleceń.
>> Ultra przenośna konstrukcja z odłączanym kablem — Wysokiej jakości etui podróżne
przechowuje i chroni klawiaturę oraz akcesoria podczas turniejów i LAN party. Przewód
zasilający USB można odłączyć, co obniża ryzyko jego uszkodzenia i zmniejsza objętość
klawiatury podczas przechowywania.
>> Podświetlane na czerwono klawisze HyperX z dynamicznymi efektami świetlnymi —
Wybierz jeden z sześciu zaprogramowanych trybów LED, w tym tryb niestandardowy, i graj
pewnie nawet przy słabym oświetleniu. Pięć poziomów jasności umożliwia odpowiednie
dostosowanie podświetlenia zarówno w dzień, jak i w nocy.
>> Kolorowe nakładki na klawisze o specjalnej fakturze powierzchni przeznaczone do
gier FPS — Efektowne czerwone nakładki na klawisze o specjalnej fakturze powierzchni
zapewniają maksymalną kontrolę i ulepszone wrażenia dotykowe. Dzięki temu łatwiej
znajdziesz właściwe klawisze. W zestawie dostarczone jest narzędzie do demontażu
nakładek na klawisze, które ułatwia ich wymianę.

DANE TECHNICZNE
Klawiatura
>> Przełącznik Cherry MX
>> Typ mechaniczny
>> Podświetlenie jeden kolor, czerwony
>> Efekty świetlne 6 trybów LED i 5 poziomów jasności
>> Rodzaj połączenia USB 2.0 (2 złącza USB)
>> Przelot USB tak (tylko do ładowania telefonu komórkowego)
>> Próbkowanie 1000 Hz
>> Technologia anti-ghosting pełne wsparcie dla wszystkich klawiszy
>> Funkcja Key Rollover Tryby 6 klawiszy / N-key
>> Elementy sterujące multimediów tak
>> Tryb gry tak

NUMERY KATALOGOWE
Cherry MX Blue
HX-KB1BL1-UK/A2
		
HX-KB1BL1-NA/A3
HX-KB1BL1-NA/A2
HX-KB1BL1-NA/A1
HX-KB1BL1-NA/A4
		
HX-KB1BL1-DE/A2
		
HX-KB1BL1-NO/A2
		
HX-KB1BL1-RU/A5
		
HX-KB1BL1-LA/A4

Kabel
>> Typ odpinany, pleciony
>> Długość 1,8 m
Wymiary
>> Szerokość 441,65 mm
>> Głębokość 129,38 mm
>> Wysokość 335,59 mm
>> Waga (klawiatura i kabel) 1049 g
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