
 Mechaniczna klawiatura gamingowa z podswietlenie RGB
 Ulepszone niskoprofilowe przełączniki (Kailh)
 Aluminiowa górna osłona
 Obsługa róznych efektów podswietlania
 4 indywidualnych profili od podswietlania
 Obsługa funkcji N-key rollover
 Anti-ghosting
 1,000 Hz odswiezanie USB
 Cykl zycia 50 milionów naciśnięć klawiszy
 Klawisze funkcyjne do obsługi multimediów
 Odczepialny kabel USB



6.2 mm

Bezramienna kompaktowa klawiatura mierzy 436mm w długości, 127mm w szerokości oraz tylko 23mm w wysokości w momencie jak 
nóżki są zamknięte, przez co całość jest możliwie maksymalnie płaska.  

Dzięki wyjątkowo płaskim klawiszom oraz niskiej wysokości 
klawiatury, całość nie wymaga podstawki pod nadgarstki do 
wygodnej pracy.

GŁÓWNE CECHY

Profile podświetlenia
Górna pokrywa ze 
stopu aluminium

SUPERPŁASKIE KLAWISZE

Efekty podświetleniaKierunek efektu Częstotliwość
Klawisze z funkcjami 
multimedialnymi Klawisze multimedialne

Siła podświetlenia

ULTRA-KOMPAKTOWY DESIGN

Kolory podświetlenia można w pełni 
wybierać w ramach "stałego" efektu podświetlania.



CZYSTA PRZYJEMNOŚĆ PISANIA DLA PRAWDZIWYCH ROZMÓWCÓW
MWiele osób wręcz poluje na dobre niebieskie switche. Przy skoku zaledwie 1.5mm do punktu aktywacji, do tego precyzyjnie 
wykrywalnym punkcie przeskoku i przełączania można stukać bardzo bardzo długo bez jakiegokolwiek zmęczenia. Przez niską wyso-
kość klawiatura może być wygodnie używana mimo braku podstawka pod nadgarstki. Dzięki niemieckiemu sprawdzaniu jakości średni 
cykl życia wynosi ponad 50 milionów naciśnięć klawiszy. Można pisać dziesiątki tysięcy stron i to nawet w warunkach totalnej 
ciemności dzięki regulowanemu podświetleniu RGB.

SWITCHE LOW-PROFILE (KAILH)
MECHANICZNE

CZYSTA FRAJDA DLA GRACZY
Oprócz indywidualnie dopasowanego podświetlenia można także wybierać spośród różnych 
efektów, a nawet zapisać do czterech profili własnych. PureWriter RGB oczywiście oferuje 
podstawowe funkcje gamingowe jak n-key rollover czy anty ghosting i to wszystko przy odświeża-
niu USB 1000 Hz. Dodatkowo dzięki zaprogramowanych klawiszach multimedialnych możemy w 
łatwy sposób sterować muzyką czy przeglądać sieć. Czerwone switche są także przy skoku 1.5mm 
i nawet najmniejszy kontakt styku pozwala zaoszczędzić tutaj cenne milisekundy dające 
przewagę w grze. Ponieważ switche czerwone są bezskokowe to możesz się skupić na grze bez 
żadnych zakłóceń.



PureWriter RGB ma dwa kable USB w zestawie - jeden 150cm do podłączenia do komputera stacjonarnego, a drugi 50cm do podłącze-
nia do laptopa. Z odpowiednim adapterem OTG, klawiatura PureWriter RGB może także współpracować ze smartfonami i tabletami.

1x USB Kabel (150 cm)

1x USB Kabel (50 cm)

ODŁĄCZALNY KABEL USB



OGÓLNE:

 Typ

 Switche

 Podświetlenie

 Regulowane podświetlenie

 Efekt podświetlenia

 Odświeżanie USB

 Tryb Gamingowy

 Układ

 Waga bez kabla

 Wymiary (dł. x sz. x w.)

 Obsługiwane systemy operacyjne

WŁAŚCIWOŚCI KLAWISZY:

 Klawisze multimedialne

 Klawisze z funkcjami multimedialnymi

 Anti-Ghosting

 Obsługa N-Key Rollover

 Siła nacisku

 Switch 

 Punkt przełączania 

 Punkt przeskoku

 Skok do punktu aktywacji

 Cykl życia klawiszy

KABLE I PODŁĄCZENIA:

 Podłączenie

 Długość kabla

 Pozłacane styki USB

Biurowa (Klawiatura Low Profile)

Mechaniczne (Kailh Red)

RGB





1,000 Hz



3-Blokowy

642 g

436 x 127 x 35 mm

Windows 7/8/10, Android* 

4







45 g

Liniowy

Niewykrywalny

Niewykrywalny

1.5 mm

Minimum 50 milionów wciśnięć

PUREWRITER RGB RED

SPECYFIKACJA

USB

150 cm | 50 cm



Biurowa (Klawiatura Low Profile)

Mechaniczne (Kailh Blue)

RGB





1,000 Hz



3-Blokowy

642 g

436 x 127 x 35 mm

Windows 7/8/10, Android*

4







55 g

Dotykowy

Wykrywalny

Precyzyjnie wykrywalny

1.5 mm

Minimum 50 milionów wciśnięć

PUREWRITER RGB BLUE

USB

150 cm | 50 cm



* wymagany adapter OTG * wymagany adapter OTG



OPAKOWANIE DETALICZNE

KARTON

www.sharkoon.com

 Wymiary (dł. x sz. x w.): 470 x 160 x 44 mm
 Waga: 1.1 kg 

 Ilość w boksie: 5
 Wymiary (dł. x sz. x w.):
 485 x 242 x 186 mm
 Waga: 6.2 kg
 Taryfa celna numer: 84716060
 Wyprodukowano w: Chinach

 PureWriter RGB
 USB kabel (50 cm)
 USB kabel (150 cm)
 Instrukcja

US LAYOUT US LAYOUT

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

PUREWRITER RGB RED PUREWRITER RGB BLUE


