
GK1100 

 והמקלדת  פונקציות העכבר

 חוטי  עכבר 

   3Dגלגלת  .1

 מקש שמאלי   .2

 מקש ימני .3

4. DPI  ( 2מהירות / רגישות העכבר  )מצבים 

 כבל גומי .5

 משטח טפלון של העכבר  .6

 חיישן אופטי .7

 מקלדת חוטית

 מגביהים  .8

 קיצורי מולטימדיה  .9

   LEDַמְחָון  .10

 

 מפרט טכני :

 עכבר גיימינג

 USBסוג חיבור:  •

 קליטה: אינפרא אדום אופטיאופן  •

• DPI :1000 -  1600   

 SPCP180סנסור:  •

 4מספר מקשים :  •

 מ"מ  0.7מרחק לחיצת כפתור:  •

 g5±70כוח לחיצת כפתור : •

 מיליון לחיצות  5אורך חיי מקש: עד   •

 DC 5V / >100mAמתח:   •

 מ"מ  x 68.2 x 39.5±0.15 124.2מידות מוצר:   •

 גרם  5 -גרם +/  49משקל המוצר נטו : כ   •

 או מאוחר יותר  Mac  :10.3 -וWindows  7 / 8.1 & 10תומך במערכות הפעלה:   •

 

 גיימינגמקלדת 

 USBסוג חיבור:  •

 מ"מ  2.0מרחק לחיצת כפתור:    •

 50g±5gכוח לחיצת כפתור :   •

 מיליון לחיצות  10אורך חיי מקש: עד   •

 DC 5V / >100mAמתח:   •

 מ"מ  x 192.2 x 30.9±0.5 463.7מידות מוצר:   •

 )כולל הכבל(  815±5gמשקל המוצר נטו :   •

   או מאוחר יותר  Mac  :10.3  -וWindows   7 / 8.1 & 10  תומך במערכות הפעלה:  •



   –תיאור מוצר 

 DPI -מתג ה

 עוזר לשנות את הרגישות/מהירות של העכבר לפי בחירתו של המשתמש  •

מקצועי על מנת לקבל את  . מומלץ להשתמש בעכבר עם פד DPI 1600  - 1000זזים בין   DPI -מצבי ה •

 מירב השימוש בעכבר.

 פונקציות המקלדת 

.  Windowsשל  'Start'מובנית פונקציה שתנטרל את מקש ה  GK1100  -: לWindowsנעילת מקש   •

)סמל   Win -, במקביל לחצו על מקש הFN -כדי לבצע את הפעולה, לחצו והחזיקו את מקש ה

Windowsמעלה במקלדת. כדי להפעיל מחדש את כפתור (. פעולה זו תדליק נורה מצד ימין ל'Start'  

 . הנטרול, חזרו על תהליך  Windowsשל 

מקשי נגד  קפיאה המונעים קפיאה של המקשים   26מגיעה עם   GK1100: המקלדת לגיימרים בלבד •

מובנים במיוחד בכדי לספק תמיכה מוחלטת בזמן המשחק אחרי ניסיונות לחיצה מרובים. המקשים 

 נציות מרובות שקורות בזמן המשחק.קומביהמבטיח 

 תהליך התקנה:  

 חבר את העכבר אל המחשב, ושחק. •

 ללא כל צורך בדרייבר או בתוכנה   םויתקין אות ואת המקלדתהמחשב יזהה את עכבר 

 לשימושכם על מנת לתת נוחות וחווית גיימינג ייחודית, מומלץ להשתמש בעכבר עם פד DPI-מתג ה הערה:

 על מנת לקבל את מירב השימוש בעכבר.  מקצועי

 תמיכה טכנית:  

לשאלות ומידע נוסף לגביי הפריט הן מבחינת התקנה והן מבחינת תכונות ניתן לפנות ישירות על היצרן   •

vered@sel.co.il   :או להיכנס לכתובת אינטרנטwww.sel.co.il 

 

 תכולת האריזה:

 HPעכבר  - 1 •

 HPמקלדת  – 1 •

 חוברת הפעלה  - 1 •

 תעודת אחריות   - 1 •

 תעודת אחריות אוניברסלית   - 1 •
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