










Verbeterde mechanische switches (Kailh) met laag profiel
Aluminium legering bovenkant
Elegante blauwe LEDs
Ondersteunt verschillende lichteffecten
5 individueel programmeerbaare lichtprofielen
N-key rollover ondersteuning
Anti-ghosting toetsen
1.000 Hz polling rate
Levensduur van 50 miljoen toetsaanslagen
Afneembare USB kabel

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

6,2 mm

ZEER PLATTE TOETSEN
Met dank aan de bijzonder platte toetsen en de lage
hoogte van het toetsenbord, is hij zeer ergonomisch, zelfs
zonder polssteun.

ULTRA COMPACT DESIGN
Dankzij het ontbrekende nummerblok, meet het frameloze toetsenbord slechts een compacte 355 mm in lengte, 127 mm in breedte en
wanneer de pootjes ingeklapt zijn slechts 23 mm in hoogte. Let wel: met ingeklapte pootjes is hij zo plat mogelijk.

Aluminium legering
bovenkant

Verlichting profielen

Blauwe LED-Verlichting

Lichteffecten

Frequentie

Helderheid

MECHANISCHE

ONOPVALLENDE SWITCHES (KAILH)

PUUR PLEZIER TIJDENS HET TYPEN
De meeste schrijvers willen vooral niet zonder de blauwe switches. Met een afstand tot het activeringspunt van slechts 1,5 mm plus
een detecteerbaar klik- en schakelpunt, is een onvermoeibaar gebruikersgemak gegarandeerd. De vlakke hoogte van het toetsenbord
zorgt voor ergonomisch gebruik, zelfs zonder polssteun. Dankzij zijn lange levensduur van tenminste 50 miljoen aanslagen, kun je
tienduizenden pagina’s volschrijven. Dit kan zelfs in een donkere omgeving door middel van zijn oneindig verstelbare blauwe LED-verlichting.

PUUR GENOT VOOR GAMERS
Gamers kunnen uitkijken naar het grote aantal lichteffecten en de optie om voor elke aparte
toets 5 lichtprofielen in te stellen! De PureWriter TKL biedt natuurlijk ook de belangrijkste gaming
benodigdheden zoals N-key rollover, anti-ghosting keys en een polling rate van 1.000 Hz.
Ook de rode switches hebben 1,5 mm afstand tot het activeringspunt, waardoor je zelfs bij het
lichtste contact, een waardevolle milliseconde voordeel zal hebben tijdens hectische spelsituaties. Aangezien ze totaal geen feedback geven, kan je ongestoord opgaan in je spel.

AFNEEMBARE USB KABEL

De PureWriter TKL heeft een USB-kabel met de ideale lengte van 150 centimeter, zodat je hem gemakkelijk op de computer aansluit.
Er is ook een USB-kabel van 50 centimeter inbegrepen. Deze is ideaal om je toetsenbord aan je notebook te koppelen voor een zuiverdere besturing. Via de OTG-adapter, is de PureWriter TKL ook te gebruiken voor Android apparaten, zoals smartphones en tablets.

1x USB kabel (150 cm)

1x USB kabel (50 cm)

SPECIFICATIES
ALGEMEEN:

PUREWRITER TKL RED

PUREWRITER TKL BLUE

 Type

Kantoor (laag profiel toetsenbord)

Kantoor (laag profiel toetsenbord)

 Switch technologie

Mechanisch (Kailh Rood)

Mechanisch (Kailh Blauw)

 Verlichting

Blauw

Blauw

 Aanpasbare verlichting





 Lichteffecten





 Max. Polling Rate

1.000 Hz

1.000 Hz

 Blok

2-Blok indeling

2-Blok indeling

 Gewicht zonder kabel

503 g

503 g

 Afmetingen (L x B x H)

355 x 127 x 35 mm

355 x 127 x 35 mm

 Ondersteunde besturingssystemen

Windows 7/8/10, Android*

Windows 7/8/10, Android*

 Anti-Ghosting toetsen





 N-Key Rollover ondersteuning





 Actuatiekracht

45 g

55 g

 Switch

Lineair

Tactiel

 Schakelpunt

Niet merkbaar

Merkbaar

 Klikpunt

Niet merkbaar

Precies merkbaar

 Afstand tot actuatiepunt

1,5 mm

1,5 mm

 Levensduur van de toetsen

Min. 50 miljoen aanslagen

Min. 50 miljoen aanslagen

 Aansluiting

USB

USB

 Kabellengte

150 cm | 50 cm

150 cm | 50 cm

 Vergulde USB stekker





* OTG adapter benodigd

* OTG adapter benodigd

TOETS EIGENSCHAPPEN:

KABEL EN AANSLUITINGEN:

RETAIL VERPAKKING

VERPAKKINGSINHOUD

 Afmetingen (L x B x H): 375 x 150 x 44 mm
 Gewicht: 0,88 kg






PUREWRITER TKL RED
AMERIKAANSE LAYOUT

PUREWRITER TKL BLUE
AMERIKAANSE LAYOUT

PureWriter TKL
USB kabel (50 cm)
USB kabel (150 cm)
Handleiding

VERPAKKING
 Verpakkingseenheid: 10
 Afmetingen (L x B x H):
465 x 388 x 175 mm
 Gewicht: 9,85 kg
 Douanetarrief nr.: 84716060
 Land van herkomst: China

www.sharkoon.com

