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Verticale gamingmuis
#22991

Verticale gamingmuis met ergonomisch ontwerp om belasting van arm en pols te verminderen

Eigenschappen
• Uiterst nauwkeurige optische sensor tot 10.000 dpi
• Comfortabele duimsteun voor een perfecte grip
• 6 programmeerbare knoppen
• Gegarandeerde maximumsnelheid: 100 inch per seconde –

versnelling van 20 G
• Instelbare RGB-verlichting
• Geavanceerde software voor het programmeren van knoppen,

macro's en verlichting

Wat zit er in de verpakking
• Verticale gamingmuis
• Gebruikershandleiding
• Gamingsticker

Systeem vereisten
• Windows 10, 8 of 7
• USB-poort
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Verticale gamingmuis met ergonomisch ontwerp
De GXT 144 Rexx-gamingmuis verandert gaming voorgoed.
Deze verticale, ergonomisch muis verandert de positie van uw
arm en pols om overbelasting tijdens lange gamingsessies te
voorkomen, zonder af te doen aan uw gamingervaring! 

Natuurlijk gamen
Dankzij het ergonomische ontwerp en de comfortabele
duimsteun kunt u urenlang comfortabel gamen. De verticale
indeling brengt uw onderarm en pols in een natuurlijke
positie, waardoor de spieren in uw hand, pols en arm tot rust
komen. Dankzij de perfecte grip hebt uw tegenstanders in het
spel volledig onder de duim. 

Nauwkeurige bediening
Wie zegt dat ergonomie en gamen niet samengaan? Sluit de
muis gewoon aan en u kunt gebruikmaken van een
hoogwaardige optische gamingsensor met tot wel 10.000 dpi
die voor een nauwkeurige bediening zorgt. Schakel met de
speciale knop over op een andere dpi of blader snel naar
andere webpagina's met de twee duimknoppen. Bovendien
heeft de muis een gegarandeerde maximumsnelheid van 100
inch per seconde en een versnelling van 20 G. Sluit de Rexx
aan met de gevlochten kabel van 1,8 mm en u kunt direct
beginnen met gamen. 

Geprogrammeerd voor de overwinning
Met de geavanceerde software kunt u de 6 programmeerbare
knoppen aanpassen, zodat de muis op uw voorkeuren is
afgesteld. Ontwerp de macro's en wijs de knoppen aan acties
toe, zodat u kostbare tijd kunt besparen en uw
reactiesnelheid kunt verhogen. U kunt ook uw
overwinningskleur kiezen met de aanpasbare RGB-verlichting.
Welke uitdaging u ook aangaat, de verticale Rexx-gamingmuis
is geprogrammeerd voor de overwinning.
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ALGEMEEN
Formfactor Standard Ergonomic design True

Height of main product
(in mm)

121 mm Width of main product
(in mm)

78 mm

Depth of main product
(in mm)

72 mm Total weight 138 g

Weight of main unit 98 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB

Cable length main cable 180 cm

GAMING
Designed for gaming True

SENSOR
DPI 250, 10000 DPI range 250 - 10000 dpi

Max. DPI 10.000 dpi DPI adjustable True

Sensor technology
mouse

Optical Acceleration 20 G

Polling rate 125/250/500/1000Hz Tracking speed 100 ips

LIGHTING
Lights True LED colours Full RGB

LED colours adjustable Advanced gaming software
to adjust lights and program
buttons

CONTROL
Grip type Palm Left-right handed use Right-handed

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Number of buttons 6

DPI button True Programmable buttons True

Number of
Programmable buttons

6 Number of macro
buttons

6

Adjustable weight False Suitable surface Non-reflective flat surface

Macro programming True

INPUT
Power source USB
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FEATURES
Silent mouse False On-board memory True

Software included True Special features Advanced gaming software
to adjust lights and program
buttons

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Windows
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