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Gamingcombo
#22457

Gamingtoetsenbord en muis

Eigenschappen
• Indeling op volledige grootte
• Ledverlichting in 3 kleuren met regelbare helderheid
• Anti-ghosting: tot 8 gelijktijdige toetsaanslagen
• 12 sneltoetsen voor mediafuncties
• Schakelaar voor gamingmodus; Windows-toets direct

uitschakelen
• Snelheidsselectieknop (1000-3200 dpi)

Wat zit er in de verpakking
• Gamingtoetsenbord
• Gamingmuis
• Gebruikershandleiding
• Gamingsticker

Systeem vereisten
• Pc/laptop met 2 USB-poorten
• Windows 10, 8, 7
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Plug & Play
Deze gamingbundel voor pc's en laptops heeft de tools om uw
gamecarrière vooruit te helpen. De muis en het toetsenbord
werken met alle pc's en laptops: gewoon aansluiten en u kunt
in ware gamerstijl beginnen met gamen.

Alles draait om nauwkeurigheid
Het Tural-gamingtoetsenbord breidt uw gaminginstallatie uit
met levendige kleuren dankzij de driekleurige LED-verlichting,
waarvan de helderheid instelbaar is. Het toetsenbord heeft
een indeling op volledige grootte, wat inhoudt dat dit
optimaal is ontworpen voor snelle invoer. Dankzij de
anti-ghosting-technologie kunt u snel en nauwkeurig gamen
zonder de controle te verliezen, omdat u tot wel 8 knoppen
tegelijkertijd kunt indrukken.

Neem de controle in handen
Het toetsenbord heeft 12 sneltoetsen voor mediafuncties
waarmee u uw muziek of de verlichting van het toetsenbord
kunt regelen. U kunt zelfs rechtstreeks met de knoppen op uw
toetsenbord muziek afspelen, een zoekopdracht starten of
van pagina veranderen. De speciale schakelaar voor de
gamingmodus voorkomt dat u terugkeert naar uw bureaublad
wanneer u per ongeluk op de Windows-toets drukt. Deze
toets wordt uitgeschakeld tijdens het gamen.

Hoge snelheid
Met de 6 snel reagerende knoppen en het verlichte ontwerp
ligt de overwinning in uw game binnen handbereik. Kies de
gewenste snelheid met de DPI-selectieknop (1000-3200 DPI)
en de 7-kleurige verlichting brengt uw gaminginstallatie tot
leven!
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc Compatible Consoles PS4, Xbox One

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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