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Teclado Gamer Warrior

EXPLORE AO MÁXIMO O SEU DESEMPENHO
Com a capacidade anti-ghosting, você pode utilizar vários 
comandos ao mesmo tempo sem perder a rapidez exigida pelo 
jogo. Dezesseis teclas podem ser clicadas de uma só vez sem 
que haja nenhum conflito. 

ENTRE FOCADO
Não deixe que movimentos em falso atrapalhe você durante a 
batalha. Desative a tecla windowns e evite acessos indesejados à 
área de trabalho.

10 TECLAS PROGRAMÁVEIS
Configure qualquer comando com até 40 caracteres (podem ser 
letras, números ou símbolos). 
Para configurar basta pressionar Mr+M1, aguardar o led 
indicador de macro ficar on e piscar para depois inserir a 
sequência desejada, depois de inserido basta pressionar MR 
novamente. Pronto! As teclas M2/ M3/ M4/ M5/ M6/ M7/ M8/ 
M9/ M10 funcionam da mesma maneira.
Para desativar uma combinação pressione Mr+M1, o led 
indicador de macro irá piscar, pressiona M1 e em seguida 
pressione Mr, o indicar de macro irá parar de piscar! Pronto, a 
tecla está vazia!

Simplifique ações para ganhar agilidade e vencer seu inimigo
*não é necessário software para a configuração das macros.

GARANTA O DIFERENCIAL
Teclas "arredondadas" com cúpulas de borracha aumentam o 
conforto durante o uso.  
Luz de fundo com 3 opções de cores ajudam na localização das 
teclas mesmo sob pouca luz. 
Teclas mais rápidas que teclas de teclado padrão. Realize 50 
cliques por segundo  e vença o seu oponente!

Características  
. Teclado profissional para jogos
. Teclas slim com impressão a laser 
. Cabo de nylon e conector banhado a ouro 
. Interface USB 
. Tempo de resposta programvel (FN+F11: 20-30-60 cliques por 
segundo)
. 13 teclas multimída (função FN) 
. Capacidade macro (não necessita instalação de software para 
configuração das macros) 
. Tecla Game para bloqueio de funções Windows com indicador 
LED  on/off
. Iluminação de fundo nas cores azul, vermelho e roxa (pressione 
FN + scroll para selecionar as cores)
. Brilho ajustável 
. Apoio para os pulsos para maior conforto durante os jogos
. Peso embutido no teclado dando maior estabilidade
. Possui pontos de drenagem o que evita danos ocasionados por 
líquidos
. Recurso anti-ghosting (teclas Q, W, E, A, S, D, Z, X, C, V, espaço, 
CTRL, seta para cima, seta para baixo, esquerda, direita)
. Compatível com Windows 2000/ XP/ 2003/ Vista/ Windows 7/ 
Windows 8 Professional  

Informações Técnicas
. Dimensões: 30,8 x 227,5 x 485,5 mm 
. Peso: 905g

Conteúdo da Embalagem
. 1 Teclado gamer profissional
. 1 Manual do usuário
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1 Tecla para configuração de MACRO
2 Modo Gamer: desative a tecla Windows para evitar acessos indesejáveis à área de trabalho
3 Ativar a iluminação de LED para backlight
4 10 teclas programáveis: insira comandos de acordo com sua necessidade
5 Botão para controle de brilho do backlight
6 Teclas de acesso imediato a mídia
7 Mudo
8 Tecla para ligar/desligar seu computador
9 Escolha a cor para backlight: azul, vermelha ou roxa; ou atribua uma cor para cada perfil 


