










Interruptores mecânicos aperfeiçoados de baixo perfil (Kailh)
Tampa superior em liga de alumínio
LEDs elegantes em azul
Suporta uma variedade de efeitos de iluminação
5 perfis de iluminação programáveis individualmente
N-Key suporte rollover
Anti-ghosting keys
Taxa de sondagem de 1,000 Hz
Durabilidade das teclas de até 50 milhões de pressionamentos
Cabo USB destacável

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

6.2 mm

TECLAS PLANAS
Graças às teclas particularmente planas e à baixa altura
do teclado, o teclado suporta um uso ergonômico mesmo
sem descanso para as mãos.

DESIGN ULTRA COMPACTO
O teclado sem moldura tem um comprimento de 436 mm, 127 mm de largura e apenas 23 mm de altura quando os pés do teclado não
estão sendo usados, tornando o teclado o mais plano possível.

Tampa superior em
liga de alumínio

Perfis de iluminação

Iluminação LED em azul

Efeitos de iluminação

Brilho

Frequência

Teclas multimídia

MECÂNICO

INTERRUPTORES DE BAIXO PERFIL (KAILH)

ESCRITORES COM PRAZER EM DIGITAR
Muitos escritores, em particular, vão se beneficiar com os interruptores azuis. Com uma distância de ponto de atuação de apenas 1.5
mm, mais um clique e um ponto de comutação detectáveis, é garantido digitar por horas sem se cansar e com uma agradável
sensação de estar usando uma máquina de escrever. A altura plana do teclado suporta o uso ergonômico mesmo sem um descanso
para as mãos. Graças ao seu longo ciclo de vida operacional de pelo menos 50 milhões de pressionamentos, dezenas de milhares de
páginas podem ser digitadas – Por causa da sua iluminação LED em azul neutro mesmo em ambientes escuros você pode digitar sem
problemas.

PURO PRAZER PARA OS GAMERS
Os jogadores podem aguardar uma infinidade de efeitos de iluminação e a opção de salvar um
conjunto de iluminação individual em cada tecla em até cinco diferentes perfis. O PureWriter
oferece naturalmente todos os itens essenciais de jogos com n-key rollover, teclas anti-ghosting
e uma taxa de sondagem de 1,000 Hz. Os interruptores vermelhos também têm uma distância de
ponto de atuação de 1.5 mm e mesmo com o menor contato, proporcionará uma vantagem de
milisegundos durante os jogos mais frenéticos. Como eles são completamente sem feedback,
você pode facilmente se afundar no jogo sem interrupções.

CABO USB DESTACÁVEL

O PureWriter possui um cabo USB com um comprimento ideal de 150 cm para conexão a computadores convencionais. Um cabo USB
acessível com um comprimento de 50 cm também está incluso, o que é ideal para conectar o teclado aos laptops. Com um adaptador
OTG, o PureWriter também pode ser usado com dispositivos Android, como smartphones e tablets.

1x Cabo USB (150 cm)

1x Cabo USB (50 cm)

ESPECIFICAÇÕES
GERAL:

PUREWRITER RED

PUREWRITER BLUE

 Tipo

Office (Low Profile Keyboard)

Office (Low Profile Keyboard)

 Tecnologia do interruptor

Mecânico (Kailh Red)

Mecânico (Kailh Blue)

 Iluminação

Azul

Azul

 Iluminação ajustável





 Efeito de iluminação





 Taxa máx. de sondagem

1,000 Hz

1,000 Hz

 Bloco

Layout em 3 blocos

Layout em 3 blocos

 Peso sem cabo

642 g

642 g

 Dimensões (C x L x A)

436 x 127 x 35 mm

436 x 127 x 35 mm

 Sistemas operacionais suportados

Windows 7/8/10, Android*

Windows 7/8/10, Android*

 Teclas Anti-Ghosting





 N-Key Suporte Rollover





 Força operacional

45 g

55 g

 Interruptor

Linear

Tátil

 Ponto de comutação

Indetectável

Detectável

 Ponto de clique

Indetectável

Precisamente detectável

 Distância de atuação

1.5 mm

1.5 mm

 Durabilidade das teclas

Mínimo 50 milhões de
pressionamentos

Mínimo 50 milhões de
pressionamentos

 Conector

USB

USB

 Comprimento do cabo

150 cm | 50 cm

150 cm | 50 cm

 Plug USB banhado a ouro





PROPRIEDADES DO TECLADO:

CABO E CONECTORES:

* Adaptador OTG requerido

EMBALAGEM DE VAREJO

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

 Dimensões (C x L x A): 470 x 160 x 44 mm
 Peso: 1.1 kg






PUREWRITER RED
US LAYOUT

PUREWRITER BLUE
US LAYOUT

PureWriter
Cabo USB (50 cm)
Cabo USB (150 cm)
Manual

EMBALAGEM DE REMESSA
 Unidade de embalagem: 5
 Dimensões (C x L x A):
485 x 242 x 186 mm
 Peso: 6.2 kg
 Impostos da alfândega n.º: 84716060
 País de origem: China

www.sharkoon.com/pt

