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Base de carga dupla
#21681

Base fácil de aceder para carregar 2 comandos de jogo originais em simultâneo

Características principais
• Carrega 2 comandos de jogo originais em simultâneo
• Alimentada pela porta USB da consola
• Guarde e carregue os comandos de jogo num só local
• Indicador para ver o estado da carga

O que está na caixa
• Base de carga
• Cabo de carga micro USB

Requisitos de sistema
• Porta USB disponível na consola
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Double trouble
Charge two controllers at once – so you’re ready for
multiplayer gaming at a moment’s notice.

PS4 all day
Console gamers, listen up! The GXT222 Duo Charge Dock is
compatible with original PS4 controllers.

Red light, green light
Plug in the USB connector and start charging, with a red LED
light indicating you’re juicing up, while a green LED light
means you’re fully charged and ready to game.
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SIZE & WEIGHT
Total weight 63 g Depth of main product

(in mm)
36 mm

Width of main product
(in mm)

58 mm Height of main product
(in mm)

140 mm

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console Compatible Consoles PS4
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