










Switches của Kailh dạng Low profile được cải tiến
Bề mặt hợp kim nhôm
Đèn LED Xanh dương trang nhã
Hỗ trợ đa dạng các hiệu ứng chiếu sáng
Có thể thiết lập 5 hiệu ứng chiếu sáng cá nhân
Hỗ trợ N-key rollover
Hỗ trợ Anti-ghosting
Tần số đáp ứng 1,000 Hz
Tuổi thọ phím lên đến 50 triệu lượt nhấn
Cáp kết nối USB có thể tháo rời

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

6.2 mm

PHÍM BẤM SIÊU MỎNG
Nhờ thiết kế dạng thấp và sở hữu những phím bấm dạng
mỏng, chiếc bàn phím vẫn đảm bảo sự tiện dụng, thoải mái
dù không có phần kê tay.

THIẾT KẾ TỐI GIẢN
Thiết kế không viền gọn nhẹ với 436 mm chiều dài, 127 mm chiều rộng và chỉ 23 mm chiều cao, khi gập phần chân đế lại, chiếc bàn phím
trông sẽ mỏng đến khó tin.

Bề mặt
hợp kim nhôm

Thiết lập chiếu sáng

Đèn nền LED Xanh dương

Hiệu ứng chiếu sáng

Điều chỉnh độ sáng

Điều chỉnh
tần suất

PHÍM CƠ KHÍ

LOW-PROFILE SWITCHES (KAILH)

PHÙ HỢP CHO VIỆC SOẠN THẢO
Những người làm công việc soạn thảo văn bản sẽ không thể bỏ qua blue switches trên Purewriter TKL. Với hành trình phím chỉ 1.5 mm,
cộng với chức năng tạo cảm giác nhấn khi sử dụng, sẽ đem đến cho bạn một cảm giác thoải mái và không bị mệt mỏi khi thao tác. Với
những phím bấm dạng thấp, chiếc bàn phím vẫn hỗ trợ đắc lực tính năng công thái học mà không cần có phần tỳ tay. Nhờ có tuổi thọ phím
cao (ít nhất 50 triệu lần nhấn), sẽ giúp bạn soạn thảo đến cả trăm ngàn trang giấy. Ánh sáng LED Xanh dương dịu nhẹ có thế giúp bạn làm
việc ngay cả trong môi trường thiếu ánh sáng.

HOÀN HẢO CHO VIỆC CHƠI GAME
Game thủ có thể được chiêm ngưỡng vô số hiệu ứng chiếu sáng, và có thể tùy chỉnh ánh sáng cho
từng phím đơn và lưu lại trong 5 thiết lập. Mọi cài đặt đều được thực hiện một cách nhanh chóng
và dễ dàng mà không cần đến phần mềm. Purewriter TKL cũng cung cấp đầy đủ các yếu tố cần thiết
để chơi game với hỗ trợ n-key rollover, anti-ghosting keys và tần số đáp ứng lên đến 1,000 Hz. Với
những phím đa phương tiện được cài đặt sẵn, việc lựa chọn bài hát yêu thích hoặc truy cập mạng
để lướt web sẽ trở nên tiện lợi hơn. Red Switches cũng có hành trình phím 1.5 mm, thậm chí chỉ cần
1 lực nhấn nhẹ cũng sẽ mang lại hiệu quả, chỉ vài mili giây nhưng cũng đủ để bạn chiếm được ưu
thế trong những tình huống chơi game căng thẳng. Với những phản hồi xúc giác cực kỳ nhạy, sẽ
giúp bạn hoàn toàn đắm mình vào trò chơi mà không lo gặp phải bất cứ một cản trở thao tác nào.

CÁP KẾT NỐI USB CÓ THỂ THÁO RỜI

Purewriter TKL có một cáp kết nối USB với chiều dài lý tưởng 150 cm để kết nối với những máy tính thông thường. Một cáp kết nối USB
tiện dụng với chiều dài 50 cm cũng được đi kèm để thuận tiện kết nối với máy tính xách tay. Hơn nữa, chỉ với một bộ điều hợp OTG,
PureWriter TKL cũng có thể được sử dụng với các thiết bị Android, chẳng hạn như điện thoại thông minh và máy tính bảng.

1x Cáp kết nối USB (150 cm)

1x Cáp kết nối USB (50 cm)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG TIN CƠ BẢN:

PUREWRITER TKL RED

PUREWRITER TKL BLUE

 Loại hình

Văn phòng (Bàn phím Low Profile)

Văn phòng (Bàn phím Low Profile)

 Công nghệ Switch

Cơ khí (Kailh Red)

Cơ khí (Kailh Blue)

 Ánh sáng

Xanh dương

Xanh dương

 Ánh sáng có thể điều chỉnh





 Hiệu ứng ánh sáng





 Tần suất đáp ứng tối đa

1,000 Hz

1,000 Hz

 Số Block

2-Block Layout

2-Block Layout

 Trọng lượng không tính dây cáp

503 g

503 g

 Kích thước (Dài x Rộng x Cao)

355 x 127 x 35 mm

355 x 127 x 35 mm

 Hỗ trợ hệ điều hành

Windows 7/8/10, Android*

Windows 7/8/10, Android*

 Anti-Ghosting Keys





 Hỗ trợ N-Key Rollover





 Lực nhấn

45 g

55 g

 Switch

Tuyến tính

Xúc giác

 Điểm switch

Không tạo cảm giác nhấn

Tạo cảm giác nhấn

 Điểm Click

Không tạo cảm giác nhấn

Tạo cảm giác nhấn chính xác

 Hành trình phím

1.5 mm

1.5 mm

 Tuổi thọ phím

Ít nhất 50 triệu lượt nhấn

Ít nhất 50 triệu lượt nhấn

 Giắc kết nối

USB

USB

 Chiều dài cáp kết nối

150 cm | 50 cm

150 cm | 50 cm

 Giắc cắm USB mạ vàng





* Yêu cầu sử dụng bộ điều hợp OTG

* Yêu cầu sử dụng bộ điều hợp OTG

ĐẶC ĐIỂM PHÍM:

CÁP VÀ GIẮC KẾT NỐI:

GÓI BÁN LẺ

 Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 375 x 150 x 44 mm
 Trọng lượng: 0.88 kg

PUREWRITER TKL RED
US LAYOUT

PUREWRITER TKL BLUE
US LAYOUT

GÓI SẢN PHẨM BAO GỒM





PureWriter TKL
Cáp kết nối USB (50 cm)
Cáp kết nối USB (150 cm)
Hướng dẫn sử dụng

LÔ HÀNG
 Đơn vị đóng gói: 10
 Kích thước (Dài x Rộng x Cao):
465 x 388 x 175 mm
 Trọng lượng: 9.85 kg
 Thuế quan số: 84716060
 Sản xuất tại: Trung Quốc

www.sharkoon.com

