
Nogle få udvalgte heste blev nævnt i den mytiske Ældre  
Edda. Kun 2 af disse blev tilskrevet guder. Den ene var 
Sleipner, der var Odins hest, den anden var Gulltoppr, der 
tilhørte Heimdal. Heimdal red på Gulltoppr hen over  
regnbuebroen Bifrost til det endelige slag om Ragnarok.

Vikingernes krigsskibe var frygtet over hele verden. I en peri-
ode på mere end 300 år regerede vikingeskibene på havene og 
blev brugt til at erobre store territorier. Oseberg-tastaturet er 
opkaldt efter Osebergskibet, som blev fundet i en vikinge- 
grav og er dateret tilbage til det 8. århundrede.

Megingjörd var det bælte, der blev båret af Thor, torden-
guden i den nordiske mytologi. Megingjord betyder “styrke-
bælte”, og det siges, at det øgede Tors allerede mægtige 
styrke til det dobbelte. Bæltet var så magtfuldt, at når Thor 
ikke var i krig, beskyttede Odin det.

USP
- Tyndt og let membran-tastatur 
med 105 taster, 19 anti-ghost-
ing taster og 12 kombinerede 
medietaster

- Tastelevetid: 5 millioner tastetryk

- Dæmpbare LED med varierende 
lysstyrke

- Fås med nordisk og amerikansk 
layout

- Materiale: ABS øverst | metal i 
bunden

- Tykt, flettet kabel med guldfar-
vet USB-stik

USP
- Semi-mekanisk tastatur med 105 
taster, 25 anti-ghosting-taster og 
12 kombinerede medietaster

- Tastelevetid: 20 millioner taste-
tryk (taktile hvide taster)

- 4 forudindstillede LED-regnbue 
lysindstillinger

- Fås med nordisk og amerikansk 
layout

- Materiale: Aluminum øverst | 
ABS i bunden

- Tykt, flettet kabel, der ikke 
bliver filtret sammen, med 
guldfarvet USB-stik

USP
- Mekanisk tastatur med 105 
taster, fuld anti-ghosting og 12 
kombinerede medietaster

- Tastelevetid: 50 millioner 
tasteklik (taktile blå Outemu- 
taster)

- 5 programmérbare makrotaster

- Fås med nordisk og amerikansk 
layout

- Materiale: Hård ABS med ind-
bygget håndledsstøtte

- Tykt, flettet kabel, der ikke 
bliver filtret, med guldfarvet 
USB-stik

- Størrelse: 440 x 132 x 38 mm

- Vægt: 980 g ±15 g

Varenr.:  
160393 (nordisk)  

160390 (amerikansk)

- RGB-lys med 8 mønstre

- Størrelse: 442 x 185 x 38 mm

-Vægt:  1.100 g ±20 g

Varenr.:  
160394 (nordisk)  

160391 (amerikansk)

- Størrelse: 440 x 138 x 38 mm

- Vægt: 830 g ±20 g

 Varenr.:  
160392 (nordisk)  

160389 (amerikansk)

Professionelt  
mekanisk   

gaming-tastatur

Blå Outemu- 
taster  

(50 millioner  
tastetryk)  

5 programmér-
bare  

makrotaster 
 

Komplet anti- 
ghosting  
(N-tast- 

rollover)

Super-stærkt  
SEmimekanisk   

gaming-tastatur  

Justérbare  
RGB-baggrundslys- 

effekter

25 antighosting-taster 
(N-tast-rollover)

Ultra-tyndt  
gaming-tastatur  af  

metal    

Justérbar RGB- 
baggrundsbelysning

19 antighosting- 
taster (N-tast- 

rollover)


