GXT 222 Duo Charge & Play Cable for PS4

#20165

Cabo duplo para carregar e jogar

Cabo resistente de 3,5 metros que permite carregar 2 comandos de jogo em simultâneo enquanto joga

Características principais

• Cabo de 3,5 metros para maior liberdade de movimentos
• Utilize 1 única porta USB para carregar 2 comandos de jogo
• Carregue enquanto joga
• Cabo flexível e resistente
• Carrega também enquanto a consola está em modo de espera
• Permite modo de carregamento rápido

O que está na caixa
• Cabo de carga

Requisitos de sistema
• Porta USB no console
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GXT 222 Duo Charge & Play Cable for PS4
Player two has arrived
Charge 2 game controllers as the same time, while using only
1 USB port – sounds like a sweet deal.

Quick starter
The included USB-A to Micro-USB cable lets you quickly and
easily start charging, right from the box – no need to press
pause.
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GXT 222 Duo Charge & Play Cable for PS4
CONNECTIVITY
Cable length main cable 350 cm

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console
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Compatible Consoles

PS4
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