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4-in-1-gamingbundel: headset, muis en toetsenbord met verlichting, muismat
#22544

4-in-1-gamingbundel, met comfortabele headset, toetsenbord en optische muis verlicht in regenboogkleuren, en een
slipvaste muismat

Eigenschappen
• Alles wat u nodig hebt voor een complete gaminginstallatie
• Werkt met alle pc's en laptops: neerzetten, aansluiten en u kunt

meteen gamen
• Kleurrijke ledverlichting op toetsenbord en muis
• Toetsenbord verlicht in regenboogkleuren met indeling op

volledige grootte, 6 toetsen voor antighosting en 12 toetsen voor
directe toegang tot media

• Comfortabele headset met een krachtig geluid en een
aanpasbaar ontwerp

• Muis met uniek ledontwerp, 6 toetsen, vorm geschikt voor zowel
links- als rechtshandig gebruik en een gevlochten kabel van 1,8
m

Wat zit er in de verpakking
• GXT 830RW-gamingtoetsenbord
• GXT 310-gamingheadset en verlengkabel
• GXT 105-gamingmuis
• GXT 752-muismat

Systeem vereisten
• Windows 10, 8, 7
• Pc of laptop met 2 beschikbare USB-poorten voor toetsenbord en muis
• 3,5mm-headphone- en microfoonaansluiting voor headset
• of
• Gecombineerde 3,5mm-aansluiting voor hoofdtelefoon/microfoon
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Full-size accuracy
The keyboard has a full-size layout meaning that it is optimally
designed for fast key entry. The GXT 830-RW features
anti-ghosting technology to ensure you can game fast and
accurately. You will remain in control even when you press up
to 6 keys simultaneously.

Klinkende overwinning
De Trust GXT 310 Radius-gamingheadset is uw sleutel tot de
overweldigende wereld van het gamen. Dankzij het heldere
geluid bent u uw tegenstanders altijd te slim af. Wanneer u de
headset aansluit op uw pc, laptop of console bent u op weg
naar een klinkende overwinning!
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