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Volantes de competição
#22370

Converta os seus comandos em verdadeiros volantes de competição

Características principais
• Converta os seus comandos em verdadeiros volantes de

competição
• Todos os botões continuam acessíveis
• Ambos os volantes são compatíveis com comandos esquerdos e

direitos
• Fácil de utilizar: basta encaixar o comando no volante
• Design muito leve

O que está na caixa
• 2 volantes de competição
• Autocolante da série Gaming

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

40 mm Width of main product
(in mm)

150 mm

Depth of main product
(in mm)

140 mm Weight of main unit 90 g

MATERIALS
Steering wheel material ABS

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console Compatible Consoles Nintendo Switch

FEATURES
Software False
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