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Conjunto 4 em 1 para jogos: auscultadores, rato e teclado iluminados e tapete para rato
#22544

Conjunto 4 em 1 para jogos com auscultadores confortáveis, teclado e rato ótico com teclado e rato ótico com iluminação
em arco-íris e tapete para rato antiderrapante

Características principais
• Tudo o que é preciso para criar um sistema completo para jogos
• Funciona com todos os PCs e portáteis: basta ligar, configurar e

começar imediatamente a jogar
• Iluminação LED colorida no teclado e rato
• Teclado de tamanho normal iluminado em arco-íris, 6 teclas

anti-ghosting e 12 teclas multimédia de acesso direto
• Auscultadores confortáveis com som potente e design ajustável
• Rato com um design LED único, 6 botões, formato ambidestro e

cabo entrançado de 1,8 m

O que está na caixa
• Teclado GXT 830RW para jogos
• Auscultadores GXT 310 para jogos e cabo de

extensão
• Rato GXT 105 para jogos
• Tapete GXT 752 para rato

Requisitos de sistema
• Windows 10, 8, 7
• PC ou portátil com 2 portas USB livres para teclado e rato
• Ligações de 3,5 mm para auscultadores e microfone
• Ou
• Ligação combinada de 3,5 mm para auscultadores/microfone
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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.

Powerful sound
Do you hear the jungle drums? The Trust GXT 310 Radius
Gaming Headset is your gateway into the roaring realm of
gaming. This headset features sharp surround sound so you
will always be on step ahead of your enemies. Whether you
connect your headset to your PC, laptop or console, you’re on
your way to sounding victories!
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