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Lasermuis voor MMO-games
#19816

Lasermuis met 18 programmeerbare knoppen, speciaal ontworpen voor MMO-games

Eigenschappen
• 18 programmeerbare knoppen
• Geavanceerde software voor het programmeren van knoppen

en macro's
• Intern geheugen voor 5 gameprofielen
• Instelbaar gewicht
• Instelbare kleur LED-verlichting
• DPI in te stellen tot 16400

Wat zit er in de verpakking
• Lasermuis met ingebouwde gewichten
• Aan te passen gewicht
• Gebruikershandleiding
• Gaming-sticker

Systeem vereisten
• PC / Laptop met USB-poort
• Windows 10, 8, 7, Vista
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MMO-Gaming
Massive Multiplayer online games: MMO-gaming is uiterst
populair en stelt specifieke eisen aan de gaming hardware. Bij
Games zoals League of Legends, World of Warcraft en World
of tanks zijn enorm veel toetsencombinaties en opdrachten
mogelijk. Om je te verzekeren van de winst is het van belang
om snel toegang te hebben tot al deze functies. Bij de GXT 166
MMO muis heb je beschikking over 12 programmeerbare
toetsen direct onder je duim, waardoor je razendsnelle de
winnende combinaties kunt uitvoeren.

18 programmeerbare knoppen
Naast de 12 programmeerbare duim-knoppen heeft de muis
nog 6 extra knoppen, op goed toegankelijke plekken. Dit
levert een enorm voordeel op ten opzichten van gamers die
alleen een toetsenbord gebruiken voor ingewikkelde
commando’s. In plaats van met je hand op het toetsenbord te
zoeken naar de juiste combinaties kun je met de muis zonder
te kijken de commando’s uitvoeren. Het toetsenpaneel aan de
zijkant van de muis is met een speciaal reliëf ontworpen,
welke voorkomt dat je duim van de toetsen afglijd en ervoor
zorgt dat je op gevoel de juiste knoppen kunt vinden.

Design
De verfijnde, goed ontworpen gaming muis met
ergonomische vorm, gunstige plaatsing van de knoppen en de
rubberen zijkanten zorgen voor een ideale grip tijdens het
gamen. Daarnaast beschikt de muis over LED-verlichting, die
gemakkelijk in elke kleur is in te stellen via de meegeleverde
software. De nylon braided cable glijdt makkelijk over je tafel
en is bestand tegen intensief gebruik.
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16400 DPI Laser en schakelbare DPI-instellingen
De extreem precieze laser sensor in de muis werkt op vrijwel
ieder oppervlak. Daarnaast kun je eenvoudig je DPI
instellingen aanpassen aan iedere situatie tijdens het gamen,
simpelweg dankzij de DPI knop waarmee je eenvoudig kan
kiezen uit de vijf programmeerbare DPI-instellingen profielen.
Deze DPI-profielen zijn daarnaast nog volledig te
personaliseren in de meegeleverde software.

Geavanceerde software
Bij de GXT166 MMO muis wordt geavanceerde software
meegeleverd om de gaming muis volledig te personaliseren.
Sla je persoonlijke profielen op het intern geheugen van de
muis op, hierdoor kun je op iedere pc gamen met jouw eigen
instellingen, ideaal voor LAN-party’s. Daarnaast kun je
opeenvolgende toets combinaties programmeren middels de
geavanceerde macro-manager. Verder is het mogelijk om de
snelheid van de USB-poort te overklokken(1000hz poling rate),
voor nog snellere reactie tijd! Daarnaast worden er op
www.trust.com/19816 speciaal geconfigureerde
gaming-profielen beschikbaar gesteld. Deze profielen
bevatten de ideale toetsenconfiguraties voor populaire
MMO-games zoals League of legends, world of wacraft en
world of tanks en worden regelmatig geüpdate.
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ALGEMEEN
Ergonomic design True Height of main product

(in mm)
119 mm

Width of main product
(in mm)

77 mm Depth of main product
(in mm)

39 mm

CONNECTIVITY
Connection type Wired USB version 2.0

Connector type USB Cable length main cable 180 cm

GAMING
Designed for gaming True Game type MMO, MOBA, RTS

SENSOR
DPI 50, 16400 DPI range 50 - 16400 dpi

Sensor technology Laser Sensor model A9800

Polling rate 125/250/500/1000Hz Tracking speed 150 ips

LIGHTING
Lights True LED colours adjustable Yes

CONTROL
Grip type Palm Left-right handed use Right-handed

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Dpi -, fire, left, right

Number of buttons 18 DPI button True

Programmable buttons True Adjustable weight True

Weights - number 8 Weights - size 2 g

Suitable surface Non-reflective flat surface Macro programming True

INPUT
Power source USB

FEATURES
On-board memory True Gliding pads Teflon

Software True

COMPATIBILITY
Compatible Software
Platforms

Windows
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