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Base de carga dupla
#21301

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
• Transformador incluído: não é preciso manter a consola ligada

para carregar
• Guarde e carregue os comandos de jogo num só local
• Conversores Easy connect ®: ligue-os uma vez e nunca mais os

tire
• Solução para poupança de espaço

O que está na caixa
• Base de carga
• 2 conversores de conetor
• Transformador
• Guia do utilizador
• Autocolante para jogos
• Cabo de alimentação de 150 cm

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

200 mm Width of main product
(in mm)

64 mm

Depth of main product
(in mm)

5 mm Total weight 120 g

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console Compatible Consoles PS4



GXT 245 Duo Charging Dock

Data de publicação: : 07-02-2020 Número do artigo: 21301
© 2020 Trust. Todos os direitos reservados. URL: www.trust.com/21301
Todos os nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Código EAN: 8713439213010
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Imagens de alta resolução: www.trust.com/21301/materials

PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT VISUAL 2

PRODUCT EXTRA 1 PRODUCT EXTRA 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

