GXT 845 Tural Gaming Combo

#22457

Conjunto para jogos

Teclado e rato para jogos

Características principais

• Teclado de tamanho normal
• Iluminação LED de 3 cores com intensidade ajustável
• Sistema anti-ghosting: premindo até 8 teclas em simultâneo
• 12 teclas multimédia de acesso direto
• Seletor de modo de jogo: desativa diretamente a tecla Windows
• Botão seletor da velocidade (1000-3200 DPI)

O que está na caixa
• Teclado para jogos
• Rato para jogos

Requisitos de sistema

• PC / Portátil com 2 portas USB
• Windows 10, 8 ou 7

• Guia do utilizador
• Autocolante da série Gaming
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GXT 845 Tural Gaming Combo
Plug and play
This gaming bundle for PC and laptops has the tools to forge
your gaming career. The mouse and keyboard work with all
PCs and laptops: just plug in and start gaming in true gamer
style.

Precision is key
The Tural gaming keyboard will complete your gaming set-up
with vivid colours with its three colour LED illumination,
adjustable in brightness. The keyboard has a full-size layout
meaning that it is optimally designed for fast key entry. Its
anti-ghosting technology ensures that you can game fast and
accurately: you will remain in control even when you press up
to 8 keys simultaneously.

Take control
The keyboard has 12 direct access media keys, making it
possible to control your music or the illumination of the
keyboard. You can even play music, start a search or change
pages directly with the keys on your keyboard. The special
game mode switch ensures that you won’t return to your
desktop accidentally when hitting the Windows key, it is
disabled during gaming sessions.

Up to speed
With the 6 responsive buttons and illuminated design, you’ll
have the gaming victories in the palm of your hand. Choose
your preferred speed with the DPI select button (1000-3200
DPI) and the seven colour breathing illumination will bring
your gaming set-up to life!
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GXT 845 Tural Gaming Combo
COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc
Compatible Software
Platforms

Compatible Consoles

PS4, Xbox One

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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