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Conjunto 4 em 1 para jogos: auscultadores, tapete para rato e teclado e rato iluminados
#23088

Conjunto 4 em 1 para jogos que inclui teclado e rato com iluminação colorida, uns confortáveis auscultadores
multiplataforma e um 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
• 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 colorido, 6 botões, camada superior

em borracha e cabo entrançado de 1,7 m
• Tapete para rato (245x210 mm) com superfície otimizada e base

em borracha antiderrapante

O que está na caixa
• Teclado para jogos
• Auscultadores para jogos e cabo de

extensão
• Rato para jogos
• Tapete para rato

Requisitos de sistema
• Windows 10, 8 ou 7
• PC ou portátil com 2 portas USB livres para teclado e rato
• Ligações de 3,5 mm para auscultadores e microfone em separado ou ligação de

3,5 mm combinada para auscultadores/microfone
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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.

Explore, shoot, win!
From sniping in a shooter to commanding a whole army; with
the GXT 108 Rava illuminated gaming mouse, you will rave
through gaming maps like a machine. This mouse lets you
handle any situation. The optical sensor of the GXT 108
provides you with more than enough precision for sharp
in-game shooting. Choose from the 4 different DPI levels to fit
this mouse to your preferences. With the DPI button, you can
switch between 600, 1200, 1600 and 2000 DPI. Use a lower
DPI setting for more precise sniper shots and a high DPI for
fast reflexes and some quick exploring of your surroundings.
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Illuminated weapon
Every player has their own weapon of choice. With the
futuristic design of this mouse, you will impress your
opponents in the gaming arena. The 7 colour illumination
breathes life into your gaming set-up!
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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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