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Gamepad compacto para PC
#17416

Gamepad compacto para PC com 2 joysticks analógicos, D-pad de 8 entradas, 4 botões de ombro e um total de 12 botões
de acção programáveis

Características principais
• Gamepad compacto para PC com 2 joysticks analógicos, D-pad

de 8 entradas, 4 botões de ombro e um total de 12 botões de
acção programáveis

• Função turbo (repetição) programável individualmente para 8
botões de disparo

• Desenho compacto com revestimento em borracha
assegurando óptimo conforto e boa aderência, especialmente
para crianças e pessoas com mãos pequenas

• 2 joysticks analógicos com botões integrados para o controlo
preciso e ergonómico do jogo

• Não necessita de software: basta ligar e iniciar
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GERAL
Driver needed False Height of main product

(in mm)
55 mm

Width of main product
(in mm)

135 mm Depth of main product
(in mm)

93 mm

CONNECTIVITY
Connection type Wired USB version 1.1

Cable length main cable 200 cm

INPUT
Power source USB

AUDIO
Built-in speaker False Headphone connection False

CONTROL
Controls Directional pad Number of buttons 15

Shoulder buttons True Programmable buttons False

Trigger buttons True Pressure sensitive
buttons

False

Macro programming False Analogue stick True

Turbo fire True Vibration No

x-input / direct input D-input

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Windows

FEATURES
Software included False
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