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4-in-1-gamingpakket: headset, muismat en een verlicht toetsenbord en muis
#23086

4-in-1-gamingpakket, omvat een toetsenbord en een muis met kleurverlichting, een comfortabele headset voor meerdere
platforms en een antislipmuismat

Eigenschappen
• Alles wat nodig is voor een complete gaminguitrusting
• Werkt met alle pc’s en laptops: instellen, aansluiten en begin

meteen met gamen
• Verlicht toetsenbord met regenboogeffect en volledige

toetsenbordindeling, 6 toetsen tegen beeldschaduwen en 12
mediatoetsen voor rechtstreekse toegang

• Comfortabele headset met een krachtig geluid en een
aanpasbaar ontwerp

• Muis met een kleurrijk LED-ontwerp, 6 knoppen, vormfactor
voor links- en rechtshandigen en een geweven kabel van 1,8
meter

• Muismat (245 x 210 mm) met een geoptimaliseerd oppervlak en
een rubberen basis met antislip

Wat zit er in de verpakking
• Gamingtoetsenbord
• Gamingheadset en verlengkabel
• Gamingmuis
• Muismat

Systeem vereisten
• Windows 10, 8 of 7
• Pc of laptop met 2 vrije USB-poorten voor toetsenbord en muis
• Aansluitingen van 3,5 mm voor hoofdtelefoon en microfoon voor de headset, of

een gecombineerde aansluiting van 3,5 mm voor hoofdtelefoon/microfoon



GXT 1180RW Gaming Bundle 4-in-1

Publicatie datum: 31-10-2019 Artikelnummer: 23086
© 2019 Trust. Alle rechten voorbehouden. URL: www.trust.com/23086
Alle merknamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. EAN-code: 8713439230864
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Hoge resolutie afbeeldingen: www.trust.com/23086/materials

Adjustable brightness
The Trust GXT 830-RW Avonn offers you a full-size layout
gaming keyboard with 12 multimedia keys. Let the compelling
rainbow wave illumination guide you and always hit the right
key! The Avonn gaming keyboard will complete your gaming
set-up with vivid colours. The LED lights are adjustable in
brightness which makes the GXT 830-RW also perfect for
gaming in darker times: choose your war colour or draw your
enemies into your web with the alluring Rainbow Wave
illumination.

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.

6 responsive buttons
The GXT-105 comes with 6 responsive buttons for ultimate
productivity and efficiency. No software is required to setup
the buttons, so you can directly use them for your gaming
activities. Directly switch the speed selection from 600 DPI up
to 2400 DPI. Use a lower DPI setting for more precise sniper
shots and use a high DPI for fast reflexes and to quickly
explore your surroundings.

Fully illuminated top
The colors of the LED lights on top of the GXT 105 are
connected to your DPI selection. 800 DPI will show a blue
light, 1200 DPI green, 1600 DPI red, and 2400 DPI will show
white light. This is very convenient, because you will always
know which DPI setting you are currently using. The breathing
light effect will bring your gaming setup to life. The 1.8 meters
durable braided cable prevents your cable from tangling up in
the heat of the moment.
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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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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT EXTRA 1 PRODUCT EXTRA 2

PRODUCT EXTRA 3 PRODUCT EXTRA 4 PACKAGE VISUAL 1

PACKAGE FRONT 1
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