Informacja prasowa

Klawiatura Kruger&Matz Warrior GK-100 dla fanów gamingu
Coraz większą popularność na rynku zyskują urządzenia związane z gamingiem. Kruger&Matz
wprowadził swoją gamingową serię Warrior już w 2018 roku. Zawierała ona nie tylko myszy czy
klawiatury, ale także akcesoria, jak podkładki i mouse bungee. Dodatkowo, z myślą o tych, którzy
lubią czuć wygodę, nawet podczas wielogodzinnych maratonów gamingowych, w ofercie
Kruger&Matz pojawiły się też fotele gamingowe. Teraz Kruger&Matz usprawnia wprowadzone do
oferty urządzenia, by ich funkcjonalność sprostała oczekiwaniom nie tylko początkujących graczy,
ale też zaawansowanych zawodników.

Jednym z urządzeń, które szybko zaskarbiło sobie serca fanów gamingu jest mechaniczna klawiatura
gamingowa Kruger&Matz Warrior GK-100. Odpowiednie umiejętności w połączeniu z tym urządzeniem,
to idealne zestawienie, które przeniesie gracza na wyższy poziom gamingu. Model ten wyposażony
został w 104 przyciski, które zarazem gwarantują komfort podczas rozgrywki, a jednocześnie dodają
bardziej uniwersalnego charakteru. W urządzeniu zastosowano technologię anti-ghosting zwiększającą
liczbę rejestrowanych kliknięć klawiszy, przez co gracz może swobodnie kontrolować przebieg gry.
Technologia ta sprawia, że klawiatura nie zablokuje się nawet przy wciśnięciu kilku przycisków
jednocześnie.
Aby zachować najwyższą jakość i trwałość urządzenia, Kruger&Matz wyposażył model GK-100
w wymienne przełączniki klawiaturowe typu Kailh Brown. Ich konstrukcja sprawia, że wymagają one
mniejszej siły nacisku, a tym samym nie wydają charakterystycznego dźwięku. Oferują zatem doskonały

kompromis między komfortowym graniem, a codziennym domowym lub biurowym użytkowaniem
klawiatury.
Obudowa Warrior GK-100 została wykonana z czarnego aluminium, dzięki czemu urządzenie jest nie
tylko wytrzymałe, ale także stylowe. Wygodna podpórka sprawia, że nawet wielogodzinny gamingowy
maraton nie będzie żadnym wyzwaniem. Nadgarstki gracza ułożone są pod odpowiednim kątem,
zapewniając maksymalny komfort podczas gry. Podpórkę można łatwo odpiąć lub złożyć. Umożliwiają
to specjalne zatrzaski.
Obowiązkowym wyposażeniem każdej klawiatury gamingowej jest podświetlenie. Model GK-100 także
w tym zakresie spełni oczekiwania graczy. Klawiatura Kruger&Matz nie tylko posiada pięć trybów
podświetlenia, ale także daje możliwość przypisywania podświetlenia klawiszy według własnego
uznania. Gracz może zdefiniować, które klawisze będą mu potrzebne podczas gry i podświetlić tylko te
wybrane przez siebie. Klawiatura zapamięta trzy przypisane kombinacje podświetlenia.
Efekty wizualne, w połączeniu z doskonałą jakością wykonania sprawia, że klawiatura świetnie się
prezentuje i idealnie komponuje z pozostałym sprzętem gamingowym Kruger&Matz.
Prezentacja wideo serii produktów gamingowych Warrior.
Klawiatura gamingowa GK-100 dostępna jest w oficjalnym sklepie www.krugermatz.com, sieci sklepów
Rebel Electro oraz na www.rebelelectro.com w cenie 269 zł.

Więcej informacji na:
www.krugermatz.com | facebook.com/krugermatz | instagram.com/krugermatz
***
Marka Kruger&Matz pojawiła się na polskim rynku w roku 2010, a historię jej powstania najlepiej oddają dwa słowa: pasja
i marzenie. Kruger&Matz pragnie inspirować do życia pełnego wartości i pasji, a wprowadzając do oferty wyjątkowe
i dostępne dla każdego produkty chce dać ludziom narzędzia do lepszego życia. Dlatego w portfolio produktów
Kruger&Matz znaleźć można m.in. designerskie i zapewniające doskonałą jakość dźwięku słuchawki oraz sprzęt audio,
a także nowoczesne rozwiązania mobilne jak tablety, czy smartfony.
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