
Några få utvalda hästar nämns i den välkända Edda-sagan. Det 
är bara två av dessa som har tillskrivits faktiska gudar. Den ena 
är Odens Sleipner och den andra är Gulltoppr som tillhör Heim-
dall. Heimdall rider på Gulltoppr över den regnbågsfärgade 
bron Bifrost på sin väg mot den slutliga striden – Ragnarök.

Vikingarnas krigsskepp fruktades över hela världen. Under 
mer än 300 år regerade vikingaskeppen haven och användes 
för att erövra stora landområden. Oseberg-panelen har fått 
sitt namn efter Osebergsskeppet. Skeppet hittades i en 
begravningshög och har daterats till 700-talet.

Megingjörd är den nordiska åskguden Tors bälte. Megingjord 
betyder kraftbälte och det sägs att bältet dubblerar Tors redan 
enastående styrka. Bältet är så kraftfullt att när Tor inte är ute 
i strid är det Oden som ser till att bältet förvaras på en säker 
plats.

USP
– Lätt tangentbord med 105 

membrantangenter, med 19 
anti-spöktryck tangenter och 
12 kombinerade media- 
tangenter

– Tangentlivslängd: 5 miljoner 
klick

– Dimbar pulserande LED

– Tangentbord: Finns med 
Nordisk och USA-layout

– Material: Toppsektion av ABS | 
Botten av metall

USP
– 105 halvmekaniska tangenter, 

tangentbordet har 25 an-
ti-spöktryck tangenter och 12 
kombinerade mediatangenter

– Tangentlivslängd: 20 miljoner 
klick (känsliga med brytare)

– 4 förinställda lägen för LED 
regnbågsbelysning

– Tangentbord: Finns med 
Nordisk och USA-layout

– Material: Toppsektion av 
aluminium | Botten av ABS

USP
– 105 helmekaniska tangenter, 

tangentbord med fullt an-
ti-spöktryck och 12 kombin-
erade mediatangenter

– Tangentlivslängd: 50 miljoner 
klick (med Outemu blue-brytare)

– Makrotangenter: 5 program-
merbara tangenter

– 8 RGB-ljusmönster

– Tangentbord: Finns med 
Nordisk och USA-layout

– Material: Hård ABS med 
inbyggt handledsstöd

– Grov, flätad och trasselfri kabel 
med guldpläterad USB-kontakt

– Storlek: 440*132*38 mm

– Vikt: 980 g±15 g

Artikel-id:  
160393 (Nordic)  

160390 (US)

– Grov, flätad och trasselfri kabel 
med guldpläterad USB-kontakt

– Storlek: 442*185*38 mm

– Vikt: 1 100 g±20 g

Artikel-id:  
160394 (Nordic)  

160391 (US)

– Grov, flätad och trasselfri kabel 
med guldpläterad USB-kontakt

– Storlek: 440*138*38 mm

– Vikt: 830 g±20 g

 Artikel-id:  
160392 (Nordic) 

160389 (US)

 mekaniskt   
proffsgaming- 
tangentbord

 

Outemu blue- 
brytare  

(50 miljoner  
klick)  

5 programmer-
bara  

makro knappar 
 

Full anti- 
ghosting  

(N-Key- 
buffert)

Mycket starkt  
halvmekaniskt   

gamingtangentbord  

Inställbar  
RGB-bakgrunds- 

belysning

25 tangenter med 
anti-ghosting 

(N-key-buffert)

Ultratunt metall-/
ABS- gaming 

tangentbord   

Inställbar 
pulserande RGB- 

bakgrundsbelysning

19 tangenter med 
anti-ghosting 

(N-key-buffert)


