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Dubbel oplaaddock
#22376

Snel en eenvoudig bereikbaar dock om tot 2 originele controllers tegelijkertijd op te laden

Eigenschappen
• Laad 2 originele controllers tegelijkertijd op
• Inclusief 2 oplaadbare batterijen die in uw controller ingebouwd

zijn
• 2 NiMH-batterijen (2× 600 mAh) voor maar liefst 5 uur gamen

per batterij
• Ingebouwde LED-indicator, geeft het opladen aan
• Voeding via USB-poort van console
• Berg en laad uw gamecontrollers op één plek op

Wat zit er in de verpakking
• Oplaadstation
• 2 batterijen
• Micro-USB-kabel
• Gamingsticker
• Gebruikershandleiding

Systeem vereisten
• Originele gamecontroller(s)
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Duo Charging Dock
The GXT 237 Duo Charging Dock works as a space-saving
solution. In this way, your controllers never lie around
unnecessarily on your table. Its stylish and slim design makes
it the perfect companion for your Xbox!

Follow the lights
The built-in LED indicator gives you the green light when your
controllers are charged. The red light indicates the controllers
are still charging. If you follow the lights, you always know
where your controllers stand.

Fully loaded
The package also includes two rechargeable battery packs
which fully integrate with your controller. Quickly reload your
controllers and you can continue your winning streak.
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COMPATIBILITY
Compatible Consoles Xbox One
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