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GL Tactile mechanische, Lightsync RGB, USB

NIEUWE DIMENSIES

Geavanceerde gamingtechnologie in een verfijnd, uiterst dun design. Volledig aanpasbaar met LIGHTSYNC RGB
en speciale G-toetsen. Ontworpen voor krachtige gameplay met vlakke, mechanische GL-schakelaars in de opties
Clicky, Tactile en Linear. Ontdek G815 en speel op nieuwe hoogten.

ONGELOOFLIJK DUN

G815 laat de beste kant van technologie en design zien met een geweldig verfijnde en ongelooflijk dunne
constructie, zonder in te boeten aan prestaties of functies. G815 is duurzaam, comfortabel en klaar voor intense
gamingsessies, en vormt daarmee de nieuwste generatie mechanische gamingtoetsenborden.

GEAVANCEERDE, VLAKKE MECHANISCHE SCHAKELAARS

Dezelfde snelheid, nauwkeurigheid en prestaties, maar dan half zo hoog als traditionele schakelaars. Vlakke,
mechanische GL-schakelaars zijn uitvoerig getest op strenge vereisten op het gebied van duurzaamheid,
reactievermogen en nauwkeurigheid. Schakelaars zijn beschikbaar in drie opties: - GL Clicky - hoorbare klik en
voelbare feedback - GL Tactile - subtiel gegolfd voor wat voelbare feedback - GL Linear - een volledig vloeiende
toetsaanslag

LIGHTSYNC RGB

G815 is volledig aanpasbaar per toets in zo'n 16,8 miljoen kleuren. Maak je eigen animaties of kies uit een selectie



aan vooraf ingestelde effecten. Met LIGHTSYNC-technologie wordt verlichting aangestuurd door games, audio of je
scherm om de meest meeslepende RGB-ervaring ooit te creëren. Zorg dat alles binnen een thema past, verbeter je
gameplay en breid je gamingset-up uit naar je toetsenbord.

EINDELOZE CONTROLE

De strakke en geavanceerde G815 biedt een gerichte, eersteklas ervaring met alle functies die je nodig hebt voor
volledige controle, zoals programmeerbare G-toetsen en ingebouwde profielen. Maak van G815 het
commandocentrum voor je pc.

USB-DOORVOER

Verbind meer apparaten en laad deze snel op met gemak. Een USB-doorvoerpoort kan met de aanvullende
speciale USB-kabel worden aangesloten op de achterkant van het toetsenbord voor een optimale
vermogensdoorgifte en gegevensnelheid. Sluit je apparaat aan om het op te laden of sluit een muis aan om je
tegenstanders de volle lading te geven, zonder enige onderbreking.

SPECIALE MEDIAKNOPPEN

Ingebouwde mediaknoppen binnen handbereik. Speciale knoppen om snel het volume aan te passen, muziek of
video's af te spelen, te pauzeren of over te slaan en audio direct te dempen.

LOGITECH G HUB

Logitech G HUB geeft spelers ongekende en eenvoudige controle over hun gear en games. Pas verlichting aan,
maak macro's en nog veel meer. Spelers kunnen de instellingen voor hun gaminggear per game aanpassen,
verbinding maken met externe apps zoals Discord en OBS, of aangepaste gameprofielen downloaden en delen met
de Logitech G-community.

Design

Backlight Ja

Kleur van het product Zwart
Polssteun Nee

Stijl toetsenbord Recht

Energie

Type stroombron USB

Gewicht en omvang

Dimensies toetsenbord (BxDxH) 475 x 150 x 22 mm

Gewicht toetsenbord 1,04 kg

Kenmerken

Snoerlengte 1,8 m



Minimale systeemeisen

Ondersteunt Mac-besturingssysteem
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.11 El
Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13
High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave

Ondersteunt Windows Windows 10,Windows 7,Windows 8

Muis

Inclusief muis Nee

Toetsenbord

Aanbevolen gebruik Gamen

Aansluiting USB

Aanwijsapparaat Nee
Afstand tussen toetsen 3 mm

Bedieningskracht 45 g

Multimediatoetsen Ja
Numeriek toetsenblok Ja

Taal toetsenbord US International

Toetsenbord formaat Standaard

Toetsenbord toetsschakelaar Mechanische keyswitch
Toetsenbordindeling QWERTY

Windows-toetsen Ja

Verpakking

Aantal producten inbegrepen 1 stuk(s)


