G513 CARBON

Teclado mecânico RGB para jogos,
GX Blue (Clicky)

EVOLUÇÃO DO DESEMPENHO.
Com a mistura perfeita entre desempenho, tecnologia e recursos de
ponta e qualidade sem precedentes, o G513 é um teclado mecânico
RGB para jogos que traz a opção de três interruptores mecânicos
distintos: Romer-G Tactile, Romer-G Linear e GX Blue. O GX Blue é um
design icônico que fornece feedback tátil e de clique com atuação
rápida que você pode sentir e ouvir. Personalize a iluminação de cada
tecla, bem como os efeitos luminosos, para desfrutar da integração
com o jogo através de um espectro de cerca de 16,8 milhões de cores
com o Logitech Gaming Software. O G513 é feito com materiais de
alta qualidade para proporcionar durabilidade e estética superiores.
Também inclui conforto extra com o apoio para mãos.

CONTEÚDO DA CAIXA
• Teclado para jogos
• Apoio para as mãos
• Teclas para jogos
• Puxador de teclas
• Documentação do usuário
• Garantia de 2 anos do fabricante

RECURSOS
• Aprox.16,8 milhões de cores

personalizáveis por tecla

• LIGHTSYNC para efeitos responsivos

no jogo

• Capa com liga 5052 usado na aviação

para proporcionar durabilidade

• Teclas de função secundárias para

controle de mídia, iluminação e muito
mais

• Escolha os interruptores mecânicos

mais adequados ao seu estilo de jogo

ESPECIFICAÇÕES DA EMBALAGEM
Pacote primário
Peso

Caixa de remessa mestre

1991,3 g

Comprimento
Largura
Altura/profundidade

8460 g

46,1 cm

47,1 cm

6,2 cm

25,9 cm

18,7 cm

Volume

20,3 cm
0,024 m3

5,344 dm

3

1 pacote primário

1

n/a

1 pacote intermediário

0

n/a

1 caixa de remessa mestre

4

1

192

48

1 contêiner (6 m)

4664

1166

1 contêiner (12 m)

9680

2420

1 contêiner (12 m) HQ

9792

2448

1 palete EURO

(EAN-13)

(SCC-14)

Nº da peça ESP

920-008926

5099206080058

50992060800513

Nº da peça DEU

920-008927

5099206080065

50992060800612

Nº da peça FRA

920-008928

5099206080072

50992060800711

Nº da peça CH

920-008929

5099206080089 50992060800810

Nº da peça NLB

920-008930

5099206080096 50992060800919

Nº da peça PAN

920-008931

5099206080102

50992060801015

Nº da peça REINO UNIDO

920-008932

5099206080119

50992060801114

Nº da peça RUS

920-008933

5099206080126

50992060801213

Nº da peça US INT’L

920-008934

5099206080133

50992060801312

Nº da peça TUR

920-008935

5099206080140

50992060801411

REQUISITOS DE SISTEMA

• Windows® 10, Windows® 8.1,

Windows® 8 ou Windows® 7

• 1 porta USB para teclado
• 1 porta USB para USB passthrough
• (Opcional) Conexão à Internet

para a instalação do Logitech
Gaming Software

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS:
• Comprimento: 132 mm
• Largura: 445 mm
• Altura: 35,5 mm
• Peso sem cabos: 962 g
• Peso (sem cabos): 1,1 kg
• Comprimento do cabo: 1,8 m
DIMENSÕES DO APOIO PARA MÃOS:

• Comprimento: 89 mm
• Largura: 445 mm
• Altura: 21 mm

INTERRUPTORES DE TECLA GX BLUE:

• Durabilidade: 70 milhões de

pressionamentos de tecla

• Distância de atuação: 1,9 mm
• Força de atuação: 50 g

• Distância total de movimentação:

4,0 mm
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