
CHUỘT + BÀN PHÍM

Tính năng
Đặc điểm bàn phím:
  Bàn phím chơi game với đèn LED Xanh, Đỏ, Vàng
  Chức năng các phím mũi tên có thể hoán đổi cho các phím WASD
  Hỗ trợ Multi-Key rollover
  Phím chức năng với các tác vụ đa phương tiện được cài sẵn
  Tích hợp phần tỳ tay
  Chế độ Gaming vô hiệu hóa phím Window

Đặc điểm của chuột:
  Chuột gaming với ánh sáng LED 5 màu
  Thiết kế đối xứng, thích hợp cho cả người dùng tai trái
  Cảm biến laser của PixArt với 3,200 DPI
  5 bước DPI mặc định
  Giắc USB mạ vàng



Con lăn phát sáng

Ánh sáng LED Xanh, Đỏ và Vàng

Ánh sáng LED Đỏ, Vàng, Xanh lá, Xanh dương và Tím

Logo phát sáng

DPI Switch

Tích hợp phần tỳ tay

Phím chức năng với 
các tác vụ đa phương tiện được cài sẵn

Chế độ Gaming 
vô hiệu hóa phím Window

BÀN PHÍM

CHUỘT



Thông tin cơ bản:
 Max. DPI/CPI: 3,200
 Cảm biến laser
 Chip: PixArt PMW3610DM-SUDU
 Ánh sáng: Vàng, Đỏ, Xanh lá, Xanh dương và Tím
 Tần số đáp ứng tối đa: 250 Hz
 Khoảng cách nhấc: 1-2 mm
 Số khung hình trên giây: 250
 Số Inches trên giây: 30
 Tăng tốc tối đa: 10 g
 Chân chuột: 4, PTFE
 Trọng lượng không bao gồm dây cáp: 115 g
 Kích thước (L x W x H): 124 x 73 x 40 mm
 Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 7/8/10

Thông tin cơ bản:
 Loại hình: Bàn phím gaming
 Công nghệ Switch: Nút cao su
 Đèn nền: Đỏ, Vàng, Xanh lá
 Ánh sáng có thể điều chỉnh: 33%, 66%, 100%, 
 Nhấp nháy đổi màu với tốc độ có thể điều chỉnh, Off
 Tần số đáp ứng tối đa: 125 Hz
 Chế độ Gaming
 3-Block Layout
 Tỳ tay: Đã tích hợp
 Trọng lượng bao gồm dây cáp: 862 g
 Kích thước (L x W x H): 483 x 192 x 34 mm
 Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 7/8/10

Đặc điểm phím:
 Phím chức năng với các tác vụ đa phương tiện 
 được cài sẵn
 Hỗ trợ Multi-Key Rollover
 Chức năng các phím mũi tên có thể hoán đổi 
 cho các phím WASD
 Tuổi thọ phím: Ít nhất 10 triệu lần nhấn 

Cáp và giắc kết nối:
 Giắc kết nối: USB
 Chiều dài dây cáp: 160 cm
 Giắc USB mạ vàng

Đặc điểm nút:
 Số lượng nút: 4
 Tuổi thọ các nút: Ít nhất 8 triệu lần nhấn

Đặc điểm DPI:
 Bước DPI: 3,200; 2,400; 1,600; 800; 400
 DPI Switch 
 Hiển thị DPI: LED

Cáp và giắc kết nối:
 Giắc kết nối: USB
 Giắc USB mạ vàng
 Chiều dài dây cáp: 180 cm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

BÀN PHÍM CHUỘT



LÔ HÀNG

Kích thước: 124 x 73 x 40 mm
Trọng lượng không bao gồm dây cáp: 115 g

Kích thước: 483 x 192 x 34 mm
Trọng lượng bao gồm dây cáp: 862 g

GÓI BÁN LẺ
Kích thước: 585 x 225 x 55 mm
Trọng lượng: 1.4 kg

GÓI SẢN PHẨM BAO GỒM
 SHARK ZONE GK15
 Chân chuột thay thế
 Chân chống trượt
 Hướng dẫn sử dụng

US LAYOUT

Đơn vị đóng gói: 5
Kích thước: 595 x 290 x 250 mm
Trọng lượng: 8 kg
Thuế quan số: 84716060
Sản xuất tại: Trung Quốc

BÀN PHÍM CHUỘT


