GXT 170 Heron RGB Mouse

#21813

Rato RGB

Rato para jogos LED RGB com avançado sensor ótico

Características principais

• Sensor ótico avançado com resolução de 7.000 DPI
• Iluminação LED RGB total ajustável (com efeito de onda arco-íris)
• Memória interna
• Software avançado para programar botões e macros
• Camada superior em borracha para melhor aderência
• Borrachas de baixa fricção que deslizam suavemente

O que está na caixa
• Rato para jogos

Requisitos de sistema

• PC ou portátil com porta USB

• Guia do utilizador

• Windows 10, 8, 7 ou Vista

• Autocolante da série Gaming

• 75 MB de espaço livre em disco rígido
• Software mais recente transferível em www.trust.com/21813/driver
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GXT 170 Heron RGB Mouse
Advanced optical sensor with 7.000 DPI resolution
Take your gaming to the next level with the Trust Heron GXT
170 RGB Mouse and the advanced optical sensor with 7.000
DPI resolution.

Unbeatable aura
The full RGB lighting of the Heron is our most customizable
lighting yet. The body is divided in 3 sections that you can set
to any of the 16,8 million colours available. A nicely flowing
gradient, the colours of your countries flag or any other
personal preference. Create a custom aura that your enemies
are going to know and fear.

Advanced software
After the visuals of your Heron mark are set up, the advanced
gaming software allows you to also create your perfect
gaming mouse from within. Design macro’s and assign the 5
programmable buttons to actions to save yourself some
crucial time and increase your reaction speed.
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GXT 170 Heron RGB Mouse
GERAL
Formfactor

Standard

Ergonomic design

False

Height of main product
(in mm)

128 mm

Width of main product
(in mm)

74 mm

Depth of main product
(in mm)

41 mm

Total weight

135 g

Connection type

Wired

Bluetooth

False

USB version

2.0

Connector type

USB

True

Game type

FPS, RTS

DPI

500, 7000

DPI range

500 - 7000 dpi

Max. DPI

7.000 dpi

DPI adjustable

True

Sensor technology
mouse

Optical

Sensor model

PMW3320

Acceleration

20 G

Polling rate

125-1000Hz

Tracking speed

80 ips

True

LED colours adjustable

Yes, 3 zones

Grip type

Claw, palm

Left-right handed use

Right-handed

Scroll wheel

True

Trackball

False

Horizontal scrolling

False

Controls

Number of buttons

6

DPI button

Backward, dpi, forward, left,
mid, right
True

Programmable buttons

True

Number of
Programmable buttons

5

Adjustable weight

False

Suitable surface

Non-reflective flat surface

Macro programming

True

CONNECTIVITY

Cable length main cable 180 cm

GAMING
Designed for gaming

SENSOR

LIGHTING
Lights

CONTROL

INPUT
Power source

USB

FEATURES
Silent mouse

False

On-board memory

False

Gliding pads

Teflon

Software included

True
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GXT 170 Heron RGB Mouse
COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
Compatible Software
Platforms

Compatible Consoles

No

Windows
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GXT 170 Heron RGB Mouse
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