
Przełączniki mechaniczne Gateron. RGB LED.    Rozmiar 96%.            Nakładki typu „pudding”.           Bezprzewodowa.

MODECOM VOLCANO 
GAMER 96 BT



Odpinany przewód USB-C o długości 180 cm. 

Możliwość pracy bezprzewodowej.

PRZEWÓD

Użycie wysokiej jakości materiałów podczas 

produkcji stanowi o jej trwałości.

WYSOKA JAKOŚĆ

Wysoka ergonomia pozwala używać jej przez 

wiele godzin – nie tylko podczas 

wielogodzinnych zabaw w ulubione gry, ale 

również podczas pracy lub nauki przy laptopie.

ERGONOMIA

Profesjonalne przełączniki liniowe GATERON Yellow o 

żywotności 50 milionów kliknięć. Nakładki klawiszy 

wykonane zostały w technologii dual - injection.

GATERON YELLOW HOT-SWAP

Z powodzeniem podłączysz klawiaturę z 3 urządzeniami 

jednocześnie przez moduł Bluetooth. Możesz również 

podłączyć urządzenie radiowo 2.4 GHz za pomocą 

nadajnika USB.

ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA
BLUETOOTH / 2.4 GHz 

W parze z wysoką ergonomią musi iść wydajna bateria i 

długi czas bezprzewodowego działania. Wbudowana 

bateria 4000 mAh pozwala na wielogodzinną pracę bez 

konieczności częstego ładowania.

BATERIA

Pełne podświetlenie RGB (16,7 milionów kolorów).

LED RGB

Dedykowane oprogramowanie.

SOFTWARE

Pełny Anti-Ghosting.

ANTI-GHOSTING

PUDDINGI

Nakładki klawiszy typu „pudding” 

zapewniające piękny wygląd klawiaturze.

98 klawiszy i rozmiar 96%. Funkcjonalność 

pełnowymiarowej klawiatury w mniejszym 

formacie.

96 %



RGB LED 
16,7 mln kolorów

Puddingowe nakładki 
nadające piękny wygląd

Wysoka jakość materiałów, 
doskonałe spasowanie

JAKOŚĆ MATERIAŁÓW
PEŁNE RGB

PUDDINGI



Przełączniki mechaniczne 

Gateron Yellow (liniowe) 

idealne do grania z 

możliwością samodzielnej 

wymiany na inny switch.

GATERON
HOT-SWAP

Funkcjonalność pełnowymiarowej 

klawiatury w mniejszym wydaniu.

ROZMIAR 96%

Antypoślizgowe stopki na spodzie 

klawiatury zapobiegają jej 

przesuwaniu nawet podczas 

intensywnego grania. Możliwość 

regulacji pochylenia klawiatury.

STOPKI

Uwolnij się od przewodów 

i graj w najwyższym 

komforcie.

BEZPRZEWODOWA



MODECOM Volcano Gamer 96 BT to klawiatura

zapewniająca komfort i przyjemność bezprzewodowego

grania. Wolność od przewodów jest niekwestionowaną

zaletą podczas multimedialnej rozrywki. Jednocześnie

dzięki zaawansowanej technologii możesz wybrać rodzaj

połączenia – przez moduł Bluetooth 5.0 lub drogą radiową

2,4 GHz. Niezależnie jaki rodzaj połączenia wybierzesz,

zabawa w ulubionych grach będzie trwać w najlepsze!

BEZPRZEWODOWE GRANIE
VOLCANO

GAMER 
96 BT



98 klawiszy i 20% więcej miejsca na biurku dzięki rozmiarowi 96%. Liczby nie kłamią – MODECOM 

Volcano Gamer 96 BT oferuje funkcjonalność pełnowymiarowej klawiatury w mniejszym wydaniu.

FUNKCJONALNOŚĆ PEŁNOWYMIAROWEJ 
KLAWIATURY W MNIEJSZYM WYDANIU



JAK PEŁNOWYMIAROWA ALE 96%

Klawiatura w formacie 96%, z blokiem numerycznym, to design ukierunkowany nie

tylko dla graczy.

Dzięki sekcji numerycznej klawiatura doskonale sprawdzi się jako narzędzie do

pracy i nauki. Wszelkie zadania wykonywane w środowisku MS Office są o wiele

prostsze do zrobienia, zwłaszcza kiedy przychodzi do pracy z liczbami.

Jednak i gracze docenią sekcję numeryczną. Część z nas jest przyzwyczajonych do

pracy z pełnowymiarową klawiaturą, a dodatkowo możliwość sterowania strzałkami

z sekcji numerycznej w niektórych grach to niekwestionowana zaleta podczas

multimedialnej rozrywki.



Dzięki modułowi Bluetooth 5.0 możesz podłączyć 3 urządzenia jednocześnie. Wyobraź sobie tę 

wygodę, kiedy po zakończonej rozgrywce w ulubionej grze zabierasz klawiaturę, przechodzisz 

do pokoju obok i wygodnie rozsiadając się na kanapie używasz jej do telewizora. 

Klawiatury użyjesz również do nauki lub pracy parując ją z laptopem. Wystarczy rozsiąść się 

wygodnie w fotelu i pracować bezprzewodowo w najlepszy możliwie sposób.

PODŁĄCZ 3 URZĄDZENIA JEDNOCZEŚNIE ZA POMOCĄ MODUŁU BLUETOOTH 5.0
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Jakie to proste i wygodne! Wystarczy wyjąć nadajnik USB z

pudełka i włożyć w dowolne wolne wejście USB w komputerze, aby

już po chwili cieszyć się z łączności bezprzewodowej. Jeżeli

potrzebujesz zabrać klawiaturę w podróż, nic prostszego –

chowasz po prostu nadajnik USB w dedykowane miejsce na

spodzie klawiatury.

NADAJNIK USB, czyli 
ŁĄCZNOŚĆ 2,4 GHz



PIĘKNO PUDDINGU

Niesamowity wygląd klawiatury uzyskany dzięki nakładkom puddingowym

oddaje piękno gamingu. Podświetlenie RGB wręcz „wylewa” się po całej

klawiaturze dzięki „mlecznym” nakładkom.

Najlepszy efekt uzyskuje się po zmroku – to wtedy klawiatura najczęściej

zachwyca swoim wyglądem. Jeżeli lubisz podświetlenie LED RGB, nakładki

puddingowe spełnią Twoje oczekiwania.

MATERIAŁ ROBI RÓŻNICĘ

Nakładki do 2/3 swojej wysokości wykonane zostały z mlecznego,

prześwitującego materiału. Dzięki takiej konstrukcji podświetlenie LED RGB

zyskuje na sile – prześwitujący materiał rozprowadza kolory równomiernie po

klawiaturze.

Jeżeli cenisz sobie walory estetyczne – nakładki puddingowe będą

doskonałym wyborem na gamingowym biurku.



KLAWIATURA Z GAMINGOWYM 

RODOWODEM

MODECOM Volcano Gamer 96 BT to narzędzie stworzone

typowo do grania, choć poradzi sobie w każdej innej sytuacji.

Klawiatura z sekcją numeryczną, ale w mniejszym formacie 96%,

łączność bezprzewodowa, przełączniki Gateron Yellow w

technologii hot-swap, nakładki puddingowe, podświetlenie LED

RGB i dedykowane oprogramowanie – jest tu wszystko, co

potrzebuje każdy gracz.



MECHANICZNE PRZEŁĄCZNIKI GATERON YELLOW.



CZYM SĄ 

PRZEŁĄCZNIKI 

GATERON 

YELLOW?

Ciche i liniowe przełączniki mechaniczne Gateron Yellow

świetnie sprawdzają się w grach, podczas pisania czy 

codziennej, zwyczajnej pracy przy komputerze. 

Podobne w charakterystyce do znanych, czerwonych 

przełączników, charakteryzują się większą o 5 g siłą 

nacisku, będąc świetnym wyborem do gamingu.

Więcej o przełącznikach dowiesz się z naszego filmu:

https://www.youtube.com/watch?v=Q6hljkyy34E

https://www.youtube.com/watch?v=Q6hljkyy34E


WYMIENIALNE 

PRZEŁĄCZNIKI

HOT-SWAP

GATERON BOX

Każdy przełącznik można wyjąć i zamienić innym. Dzięki temu 

możesz dowolnie skonfigurować klawiaturę i dostosować ją 

pod własne potrzeby.

Chcesz aby najczęściej używane przyciski do grania miały żółty 

przełącznik, a pozostałe niebieski lub brązowy? Tak – to jest 

możliwe i możesz zrobić to samemu w kilku łatwych krokach. 

Nie potrzebujesz do tego specjalnych narzędzi, wymiana 

przełączników jest wręcz dziecinnie prosta.



DEDYKOWANE 

OPROGRAMOWANIE I 

FUNKCJA PAMIĘCI

Klawiatura posiada wbudowaną pamięć, która pozwala jej

„zapamiętać” skonfigurowane klawisze np. w Windowsie

(zaprogramowane makra i przypisane funkcje klawiszy), a po

podłączeniu pod drugi komputer z systemem Mac OS lub Linux

pracować już z wcześniej zapisanymi w pamięci funkcjami.
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Wydajna bateria o pojemności 4000 mAh pozwala na

bezprzewodowe granie przez 100 godzin z

wyłączonym podświetleniem i łącznością 2.4 GHz.

Ciesz się łącznością bezprzewodową przez długi czas i

nie martw się o stan baterii – klawiatura poinformuje

Cię odpowiednio wcześniej o konieczności jej

naładowania za pomocą migającego na czerwono

przycisku FN.

WYDAJNA BATERIA 
czyli 100 godzin 
bezprzewodowego 
grania



WYBIERZ PREFEROWANY 

TRYB POŁĄCZENIA

Na spodzie klawiatury umieściliśmy przełącznik, który zmienia tryby połączenia

klawiatury z komputerem. W zależności od Twoich potrzeb wybrać możesz:

- Łączność przewodową za pomocą dołączonego przewodu USB-C.

Podłączenie klawiatury pod przewód ładuje baterię w klawiaturze.

- Łączność bezprzewodową za pomocą modułu Bluetooth.

- Łączność bezprzewodową drogą radiową 2,4 GHz za pomocą dedykowanego

nadajnika USB umieszczonego na spodzie klawiatury.



ANTYPOŚLIZGOWE STOPKI

W spodniej części klawiatury umieściliśmy cztery

antypoślizgowe stopki, dzięki którym klawiatura będzie

stabilna nawet w trakcie najbardziej emocjonującej gry.

Jest również możliwość dwustopniowej regulacji kąta

nachylenia klawiatury.



96% rozmiar
98 klawiszy hot-swap

100% gamingu

98 nakładek puddingowych



CO „PO KABLU”, TO „PO KABLU”

Choć klawiatura działa bezprzewodowo, możesz pracować i

grać również „po kablu” za pomocą gumowanego przewodu

USB-C o długości 180 cm. Dzięki takiemu rozwiązaniu masz

gwarancję błyskawicznego czasu reakcji w grach oraz nie

musisz martwić się o poziom naładowania baterii.

Jednocześnie możesz poprowadzić przewód na spodzie

klawiatury w taki sposób, aby uzyskać maksymalny komfort

z jej użytkowania.



Wejdź do świata gamingu i zapomnij o

otaczającej Cię rzeczywistości. Korzystaj z

najnowszych rozwiązań technologicznych i baw

się w najlepsze. Albo skorzystaj z jej

najlepszych cech i spędź wygodnie czas

podczas pracy lub nauki.

To Twój wybór, my tylko daliśmy Ci narzędzie.

Wybierz 
klawiaturę



GRAJ, PRACUJ, UCZ SIĘ, BAW

Pomimo gamingowego charakteru świetnie sprawdzi się w codziennym

użytkowaniu – pracy, nauki a nawet zwykłego przeglądania Internetu. MODECOM

Volcano Gamer 96 BT będzie świetnym narzędziem do każdego zadania.

Skorzystaj z jej najlepszych cech do pracy lub nauki



DUAL INJECTION

KOLOR PODŚWIETLENIA
Kolor podświetlenia można dowolnie skonfigurować, zarówno 

z poziomu klawiatury jak i oprogramowania.

Nakładki wykonane w technologii dual-injection. Nieścieralne i 

łatwe do wymiany lub czyszczenia.

PRZEŁĄCZNIKI HOT-SWAP
Przełączniki Gateron Yellow o żywotności 50 mln kliknięć. 

Każdy przełącznik wykonany został w technologii hot-swap. 

Liniowy charakter przełącznika Gateron Yellow idealnie 

sprawdzi się podczas grania.

PUDDING
Nakładki puddingowe nadają klawiaturze wyjątkowy wyglądu. 

W najlepszy możliwy sposób podkreślają wystrój 

gamingowego stanowiska.



ROZMIAR 96% Klawiaturę cechuje wysoka uniwersalność. Jeżeli często pracujesz z liczbami, lub piszesz, klawiatura z sekcją 

numeryczną będzie doskonałym wyborem. Jednocześnie jest mniejsza niż inne pełnowymiarowe klawiatury.

NA LATA Przełączniki mechaniczne, nieścieralne klawisze oraz jakość wykonania – klawiatura będzie służyć na lata.

MECHANICZNA Przełączniki Gateron Yellow o żywotności 50 mln kliknięć. Liniowy charakter przełącznika Gateron Yellow idealnie 

sprawdzi się w grach.

HOT-SWAP Wszystkie przełączniki można dowolnie wymieniać. Dzięki temu możesz dostosować klawiaturę pod własne 

potrzeby.

01.

02.

03.

04.

10 POWODÓW DLA KTÓRYCH WARTO JĄ MIEĆ

BEZPRZEWODOWA05. Wolność od przewodów i wysoki komfort – oto zalety grania na bezprzewodowej klawiaturze.



PRACUJ LUB GRAJ Klawiatura jest uniwersalna, ale posiada gamingowy charakter. Sprawdzi się jako narzędzie do zabawy, nauki oraz

pracy.

SOFTWARE Oprogramowanie można pobrać ze strony producenta – www.volcanogaming.pl

Dzięki niemu dostosujesz klawiaturę pod własne potrzeby.

PUDDING 

Z LED RGB

Podświetlenie LED RGB 16,7 mln kolorów to możliwość zdefiniowania pod własne preferencje odpowiedniego 

koloru. Delikatne podświetlenie, a może pełna paleta barw? To tylko Twój wybór. Do tego piękne nakładki klawiszy 

typu „pudding”. Ta klawiatura jest wspaniała!

MOC FUNKCJI Blokada klawisza Windows oraz pełen Anti-Ghosting to użyteczne funkcje podczas grania i pracy. Po pierwsze nie

wyjdziesz przez przypadek do pulpitu oraz nie zablokujesz klawiszy podczas grania.

06.

07.

08.

09.

10 POWODÓW DLA KTÓRYCH WARTO JĄ MIEĆ

100 GODZIN10. Wydajna bateria zapewnia 100 godzin bezprzewodowego grania z wyłączonym podświetleniem i łącznością 2,4 GHz.



Mechaniczne przełączniki Gateron Yellow o

żywotności 50 milionów kliknięć pozwalają w

niezawodny sposób cieszyć się z każdej wirtualnej

rozrywki. Z racji swojej konstrukcji zapewniają

długowieczność gamingowej klawiaturze.

Zastosowanie wysokiej jakości materiałów i

komponentów, doskonałe spasowanie każdego

szczegółu, to nie tylko przyjemność z użytkowania,

ale jednocześnie pewność, że MODECOM Volcano

Gamer 96 BT będzie klawiaturą na lata.

Gamingowy 
i długowieczny 
charakter



Zastosowana w konstrukcji klawiatury blokada zapobiega przed 

przypadkowym wciśnięciem klawisza Windows. Dzięki niej już nigdy nie 

zdarzy Ci się sytuacja, że w trakcie najbardziej emocjonującego starcia 

zobaczysz nagle swój… pulpit. Pamiętaj, że to Ty decydujesz, kiedy 

zakończyć grę.

Dzięki oprogramowaniu możesz nagrywać makra i programować 

podświetlenie klawiatury w dowolnej konfiguracji. Dzięki tym funkcjom 

możesz powiedzieć, że klawiatura jest NAPRAWDĘ TWOJA.

Większość dostępnych na rynku klawiatur pozwala na jednoczesne wykrycie 

zaledwie kilku klawiszy. Na klawiaturach z takim ograniczeniem gracz nie 

będzie w stanie użyć kombinacji większej liczby klawiszy, które wymagane 

są w wielu grach. W konsekwencji ogranicza to jakość rozrywki i wpływa na 

osiągane w grach wyniki. Klawiaturę wyposażyliśmy w z zaawansowaną 

funkcję pełnego anti-ghostingu, która zapewnia użytkownikowi 

nieograniczoną swobodę – bez limitu liczby jednocześnie wciśniętych 

klawiszy.

KLAWISZ WINDOWS

OPROGRAMOWANIE

PEŁNY ANTI-GHOSTING

Klawiatura wyposażona jest w pełni regulowane podświetlenie LED w pełnej palecie 

RGB. Użytkownik może stworzyć własne profile, w których będą podświetlone tylko 

wybrane klawisze (dopasowane do konkretnej gry lub do własnych preferencji). 

Podświetlenie wygląda jeszcze lepiej dzięki puddingowym nakładkom klawiszy.

W spodniej części klawiatury umieściliśmy antypoślizgowe stopki, dzięki którym 

klawiatura będzie stabilna nawet w trakcie najbardziej emocjonującej gry. Możliwe 

jest również ustawienie dwustopniowego kąta nachylenia klawiatury.

W klawiaturze zastosowaliśmy wysokiej jakości nakładki na klawisze, które zostały 

wykonane metodą double-injection molding. Nakładka wykonana tą metodą składa 

się z dwóch oddzielnych elementów: zewnętrznego (z okienkiem) oraz wewnętrznego 

z nadrukiem. Dzięki tej metodzie nadruk nie zetrze się nawet wskutek intensywnego 

użytkowania.

RGB LED ORAZ PUDDINGI

STOPKI

DUAL INJECTION

01.

02.

03.

04.

05.

06.



ROZMIAR 96%

GATERON 

YELLOW

LED RGB 

PUDDING

BEZPRZEWODOWA



Od lat tworzymy akcesoria gamingowe, w tym klawiatury dla graczy. Są one cenione w Polsce i na świecie, zdobywając uznanie branżowych portali i redakcji.

„Modecom naprawdę postarał się, żeby zaserwować jak najlepszy produkt
w stosunku ceny do jakości.”

Recenzja wersji klawiatury MODECOM VOLCANO LANPARTY RGB BT

Lider modeli turniejowych PC Format 1/2018

Recenzja wersji klawiatury MODECOM VOLCANO LANPARTY RGB

„Moim zdaniem ta klawiatura jest rewelacyjna”

Recenzja wersji klawiatury MODECOM VOLCANO LANPARTY RGB BT

Wybrane nagrody i wyróżnienia przyznane produktom z serii Volcano Gaming:

VOLCANO GAMING – MARKA, KTÓREJ MOŻESZ ZAUFAĆ,
PONIEWAŻ TWORZYMY GAMING, JAKI SAMI CHCIELIBYŚMY MIEĆ.



Przełącznik

Anti-ghosting

Podświetlenie

Gateron Yellow

Tak, pełny

RGB LED, regulowane, 

16,7 MLN kolorów

GAMER 96 BT



Model VOLCANO GAMER 96 BT

Typ klawiatury Mechaniczna

Liczba klawiszy 98

Przełączniki Gateron Yellow

Hot-Swap Tak

Tryb pracy Przewodowa lub bezprzewodowa 2.4 GHZ, Bluetooth

Układ klawiatury US

Nakładki klawiszy Puddingowe

Liczba klawiszy multimedialnych 12

Anti-ghosting Tak, pełny

Podświetlenie RGB LED, regulowane, 16,7 MLN kolorów

Oprogramowanie Tak, pełna personalizacja

Długość przewodu 180 cm

Wymiary 387 x 140 x 42 mm

Waga 1130 g



DANE LOGISTYCZNE

NAZWA: MODECOM VOLCANO GAMER 96 BT

KOD: K-MC-GAMER-96-BT

EAN: 5903560980551

Wymiar opakowanie jednostkowego: 435 x 67 x 175 mm

Wymiary kartonu zbiorczego: 450 x 360 x 375 mm

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10
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