
Noen få utvalgte hester nevnes i bokverkene Edda. Bare to av 
hestene tilhørte guder. Den ene var Sleipnir, den andre var Gulltoppr 
som tilhørte Heimdal. På Gulltopprs rygg red Heimdall over regnbue-
broen Bifrost inn til det siste slaget om Ragnarok.

Krigsskipene til vikingene var fryktet over hele verden. I over 300 år 
hersket vikingskipene på havene og de ble brukt til å erobre store 
områder. Oseberg-tastaturet er oppkalt etter Oseberg-skipet. Skipet 
ble funnet i en grav og dateres til 700-tallet.

Megingjörd er beltet til den norrøne tordenguden Tor. Navnet betyr 
kraftbelte, og det ble sagt at Megingjörd doblet de allerede mektige 
kreftene til Tor. Så kraftig var beltet, at når Thor ikke deltok på slag-
marken, ble beltet trygt oppbevart av Odin.

USP
– Slankt og lett membran tast- 

atur med 105 taster, inkludert 
19 anti ghosting-taster og 12 
kombinerte medietaster

– Tastlevetid: 5 millioner 
knappetrykk

– Pustende LED som kan dimmes

– Tastaturoppsett: Tilgjengelig 
med nordisk og amerikansk 
oppsett

– Materiale: Toppdeksel i ABS-
plast | Bunndeksel i metall

– Tykk flokefri flettet kabel med 
USB-kontakt

USP
– Semimekanisk tastatur med 

105 taster, inkludert 25 anti 
ghosting-taster og 12 kombi- 
nerte medietaster

– Tastlevetid: 20 millioner klikk 
(taktil hvit bryter)

– 4 forhåndsinnstilte LED lys- 
innstillinger

– Tastaturoppsett: Tilgjengelig 
med nordisk og amerikansk 
oppsett

– Materiale: Toppdekselet i 
aluminium | Bunndeksel i 
ABS-plast

USP
– Fullmekanisk tastatur med 105 

taster inkludert anti ghosting 
taster og 12 kombinerte  
medietaster

– Tastlevetid: 50 millioner klikk 
(taktil Outemu blå bryter)

– Makrotaster 5 programmer-
bare taster

– 8-mønstret RGB-lys

– Tastaturoppsett: Tilgjengelig med 
nordisk og amerikansk oppsett

– Materiale: ABS-hardplast med 
innebygget håndleddsstøtte

– Tykk flokefri flettet kabel med 
USB-kontakt

– Tastaturstørrelse: 440 * 132 
* 38 mm

– Tastaturvekt: 980 g ± 15 g

Varenummer:  
160393 (nordisk)  

160390 (amerikansk)

– Tykk flokefri flettet kabel med 
USB-kontakt

– Tastaturstørrelse: 442 * 185 
* 38 mm

– Tastaturvekt: 1100 g ± 20 g

Varenummer:  
160394 (nordisk)  

160391 (amerikansk)

– Tastaturstørrelse: 440 * 138 
* 38 mm

– Tastaturvekt: 830 g ± 20 g

 Varenummer:  
160392 (nordisk) 

160389 (amerikansk)

Profesjonelt  
mekanisk   

gamingtastatur

Outemu blå  
taster 

(50 millioner 
klikk) 

5 programmer-
bare  

makrotaster 
 

Full anti- 
ghosting  

(N-Key rollover)

Supersterkt  
halvmekanisk   

gamingtastatur  

Justerbar RGB- 
bakgrunnsbelysning 

med effekter

25 anti-ghosting 
taster (N-key roll-

over)

Ultratynt gaming 
tastatur  i metall/ 

ABS-plast   

Justerbar pustende 
RGB-bakgrunns- 

belysning

19 anti-ghosting-
taster (N-key roll-

over)


