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Capas aderentes para manípulos analógicos do comando de jogo
#20815

Conjunto de 8 capas aderentes para manípulos analógicos do comando de jogo

Características principais
• Dois estilos de capas de silicone aderentes à escolha: macias e

firmes
• Aumente a aderência, o conforto e o controlo do seu estilo de

jogo
• Protege o comando de jogo do suor e do desgaste provocado

pelo uso intensivo
• Várias cores para personalizar o comando de jogo
• Fácil de aplicar e limpar

O que está na caixa
• Dois conjuntos de capas aderentes firmes
• Dois conjuntos de capas aderentes macias

Requisitos de sistema
• Comando de jogo original
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GERAL
Height of main product
(in mm)

6 mm Width of main product
(in mm)

18 mm

Depth of main product
(in mm)

18 mm Total weight 8 g

Weight of main unit 1 g

COMPATIBILITY
Compatible Consoles Xbox One
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