GXT 165 Celox RGB Gaming Mouse

#23092

Gamingmuis

Zeer nauwkeurige RGB-gamingmuis met 8 programmeerbare knoppen en instelbaar gewicht

Eigenschappen

• Uiterst nauwkeurige optische sensor tot 10.000 dpi
• Instelbare RGB-verlichting en meerdere kleurcycli
• Geavanceerde software voor het programmeren van knoppen,
macro's en verlichting
• 8 programmeerbare knoppen, waaronder een drie-klikknop
• Verstelbaar gewicht, 4 metalen gewichten, 4 gram per stuk
• Snelheidsselectieknoppen (200 -10.000 dpi)

Wat zit er in de verpakking
• Gamingmuis

• Gebruikershandleiding

Systeem vereisten

• Pc/laptop met USB-poort
• Windows 10, 8, 7

• Gamingsticker
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GXT 165 Celox RGB Gaming Mouse
Zeer nauwkeurige RGB-gamingmuis
De uiterste precisie, grote nauwkeurigheid en aanpasbaarheid
van de GXT 165 Celox-gamingmuis maakt dat u uw
tegenstanders altijd één stap voor bent. U hebt de volledige
controle over alle acties in het spel dankzij de
programmeerbare knoppen en macro's. Zorg dat u klaar bent
voor elke uitdaging!

Overwinningen dankzij uiterste precisie
De optische sensor met een hoge mate van precisie stuurt uw
games aan. Pas de dpi (200-10.000) eenvoudig aan uw
voorkeur aan met de snelheidsselectieknop en pas het
gewicht van de muis aan met de 4 metalen gewicht van 4
gram per stuk. Voordat u het doorhebt, klikt u uzelf naar de
winst.

In een flits
De Celox beschikt over 8 programmeerbare knoppen,
waaronder een knop voor een driedubbele klik, zodat u
tijdens intense gevechten enorm in het voordeel bent. Door
gebruik te maken van de geavanceerde software kunt u met
één druk op de knop programmeren dat u uw wapen afvuurt,
dit herlaadt en overschakelt naar uw tweede wapen. U flitst
uw tegenstanders nu echt voorbij, dus zorg dat u de juiste
kleur kiest. Met de geavanceerde software kunt u ook de
RGB-verlichting aanpassen of een cyclus met meerdere
kleuren kiezen.
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GXT 165 Celox RGB Gaming Mouse
Gemaakt voor gamers
Deze muis is gemaakt voor gamers. Dankzij het ergonomische
ontwerp, de praktische positionering van de knoppen en de
ruwe coating aan de zijkanten hebt u een stevige grip tijdens
lange gamesessies. De gevlochten kabel van 1,8 meter glijdt
gemakkelijk over uw bureau en is bestand tegen intensief
gebruik.
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GXT 165 Celox RGB Gaming Mouse
ALGEMEEN
Formfactor

Large

Ergonomic design

True

Height of main product
(in mm)

127 mm

Width of main product
(in mm)

83 mm

Depth of main product
(in mm)

43 mm

Weight of main unit

158 g

Connection type

Wired

Bluetooth

False

USB version

2.0

Connector type

USB-A

True

Game type

FPS, MMO, MOBA, RPG, RTS

DPI

200, 10000

DPI range

200 - 10000 dpi

Max. DPI

10.000 dpi

DPI adjustable

True

Sensor technology

Optical

Sensor model

PMW3325

Acceleration

20 G

Polling rate

125/250/500/1000Hz

Tracking speed

100 ips

LED colours

Full RGB

CONNECTIVITY

Cable length main cable 180 cm

GAMING
Designed for gaming

SENSOR

LIGHTING
Lights

True

LED colours adjustable

Yes

CONTROL
Grip type

Palm

Left-right handed use

Right-handed

Scroll wheel

True

Trackball

False

Horizontal scrolling

False

Controls

Number of buttons

8

DPI button

Backward, dpi +, dpi -,
forward
True

Programmable buttons

True

Number of
Programmable buttons

8

Number of macro
buttons

8

Adjustable weight

True

Weights - number

4

Weights - size

4g

Suitable surface

Non-reflective flat surface

Macro programming

True

INPUT
Power source

USB
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GXT 165 Celox RGB Gaming Mouse
FEATURES
Silent click

False

On-board memory

True

Gliding pads

UPE

Software

True

Special features

RGB gaming lighting.
High-end software. Triple
click button. Adjustable
weights

Compatible Consoles

No

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
Compatible Software
Platforms

Windows
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