GXT 213 USB Hub & Mouse Bungee

Concentrador USB de 4 portas com suporte bungee para rato

#20816

Concentrador USB de 4 portas com suporte bungee integrado, para uma gestão inteligente da área ocupada na mesa e
menos arrasto enquanto joga

Características principais

• Suporte bungee flexível para gestão do fio do rato
• 4 portas USB 2.0 com indicadores LED incluídos
• O suporte bungee é amovível e pode ser posicionado nos três
cantos do concentrador
• O estável design em tripé evita que o concentrador saia do lugar
• Iluminação LED a azul na parte superior e nas laterais que pode
ser ligada e desligada

O que está na caixa
• Concentrador USB

Requisitos de sistema
• Porta USB

• Suporte bungee

• Windows 10, 8, 7 ou Vista

• Cabo USB

• Mac Intel com Mac OS X 10.5 (Leopard) ou posterior

• Guia do utilizador
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GXT 213 USB Hub & Mouse Bungee
Flexible mouse bungee for mouse cord management
The Trust GXT 213 USB hub shows an ultimate balance
between functionality and style. The four ports allow you to
use multiple USB-powered devices at once, while the
detachable mouse bungee keeps your desktop free from
tangling mouse cords and drag while gaming. Besides, the
tripod design and red LED lights on both the top and side
make it an eccentric and outstanding item to definitely add to
your gaming setup.

Improve your gameplay
A unique item every gamer should have! The stable but
flexible arm holds your mouse cord in place, making sure that
it will not tangle up or interfere with your gaming experience.
Besides, the arm can be placed in all three angles of the hub,
according to your liking. The solid base of the tripod is
covered with anti-slip, keeping it in place at all times. The
hub is specially designed to take a very limited amount of
space on your desktop, giving it a tidy and neat look.
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GXT 213 USB Hub & Mouse Bungee
GERAL
Driver needed

False

Number of USB ports

4

Height of main product
(in mm)

115 mm

Width of main product
(in mm)

108 mm

Depth of main product
(in mm)

105 mm

Total weight

123 g

Storable cable

False

Ethernet port

False

POWER ADAPTER
Power adapter included False

GAMING
Designed for gaming

True

LIGHTING
Lights

True

INPUT
Power source

USB

PROTECTION
Protections

Short-circuit

CONNECTIVITY
USB version

2.0

Cable length main cable 120 cm

OUTPUT
USB port A types

4

CONTROL
Controls

On/off

COMPATIBILITY
Compatible Software
Platforms

Mac OS, Windows

FEATURES
Special features

Cable guide, gaming lights
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