GXT 247 Duo Charging Dock suitable for Xbox One

#20406

Base de carga dupla

Base de acesso rápido e fácil para carregar até 2 comandos de jogo originais em simultâneo

Características principais

• Carrega 2 comandos de jogo originais em simultâneo
• Inclui 2 baterias recarregáveis que se integram completamente
no seu comando
• 2 baterias NiMH [2 × 800 mAh] para 12 hrs de jogo por cada
bateria
• Indicador LED incorporado, indica quando está à carga
• Transformador incluído: não é preciso manter a consola ligada
para carregar
• Guarde e carregue os comandos num só local

O que está na caixa

• Estação de acostagem

Requisitos de sistema

• Comando de jogo original

• 2 baterias
• Transformador
• Autocolante Gaming
• Guia do utilizador
• Cabo de alimentação de 150 cm
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GXT 247 Duo Charging Dock suitable for Xbox One
Carrega 2 comandos de jogo originais em
simultâneo

With the Trust GXT 247 Duo Charging Dock for the Xbox One
controller you can easily charge two controllers at once. The
Xbox One controller is a gamepad which is advanced with
many new features. Therefore, the gamepad must be
recharged regularly. Normally you have to replace the
batteries of your Xbox One controller, but with the Trust GXT
247 Charging Dock this will belong to the past. The two
supplied rechargeable battery packs fully fit into your
controllers, and integrate smoothly in the design of your
controller. The charging station allows you to charge them at
the same time.

Power adapter
You simply connect the charging station, via the included AC
adapter, to a power socket. There is no need to keep your
Xbox One powered on for charging your gamepads, since
those two are not connected. The built-in LED indicator shows
you when your controller is charging.

Charging Station
Due to the compact design of the Duo Charging Dock, you
have your controllers at your fingertips, without unnecessarily
lying around on the table. At the same time your controllers
are charged and they are always ready for the next game
session.

Data de publicação: : 08-07-2019
© 2019 Trust. Todos os direitos reservados.
Todos os nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários.
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Número do artigo: 20406
URL: www.trust.com/20406
Código EAN: 8713439204063
Imagens de alta resolução: www.trust.com/20406/materials

GXT 247 Duo Charging Dock suitable for Xbox One
COMPATIBILITY
Compatible Consoles

Xbox One
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GXT 247 Duo Charging Dock suitable for Xbox One
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