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Gamingtoetsenbord
#23136

Gamingtoetsenbord met indeling op volledige grootte, Rainbow Wave-verlichting en 12 multimediatoetsen

Eigenschappen
• Indeling op volledige grootte
• Rainbow Wave-verlichting met regelbare helderheid
• Anti-ghosting: maximaal 6 toetsen tegelijkertijd indrukken
• 12 sneltoetsen voor mediafuncties
• Schakelaar voor gamingmodus; Windows-toets direct

uitschakelen

Wat zit er in de verpakking
• Gamingtoetsenbord
• Gebruikershandleiding
• Gamingsticker

Systeem vereisten
• Pc/laptop met USB-poort
• Windows 10, 8 of 7
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Trust GXT 830-RW Avonn
De Trust GXT 830-RW Avonn bied een full-size layout gaming
toetsenbord met 12 multimedia toetsen. Laat de regenboog
wave verlichting je leiden en raak altijd de juiste toets aan!    

Instelbare helderheid
De Avonn gaming toetsenbord met levendige kleuren zal je
gaming set-up helemaal afmaken. De LED verlichting is
instelbaar in helderheid, wat de GXT 830-RW ook geschikt
maakt voor gamen in donkere tijden: kies je oorlogskleur of
trek je vijanden in je web met de verleidelijke Regenboog
Wave verlichting.  

Full-size nauwkeurigheid
Het toetsenbord heeft een full-size layout en is optimaal
ontworpen is voor fast key entry. De GXT 830-RW kenmerkt
anti-ghosting technologie om ervoor te zorgen dat je snel en
nauwkeurig kan gamen. Je blijft de controle houden, zelfs als
je op 6 toetsen gelijktijdig drukt. 

Druk voor controle
De Avonn kenmerkt 12 sneltoetsen voor mediafuncties,
waardoor het mogelijk is om je muziek of de LED verlichting
van het toetsenbord te regelen. Je kunt zelfs muziek afspelen
en pauzeren, een zoekopdracht starten of van pagina
veranderen direct met de toetsen op je toetsenbord. De
schakelaar voor de gamingmodus zorgt ervoor dat je niet per
ongeluk naar je bureaublad gaat wanneer je de
Windows-toets indrukt, omdat deze dan is uitgeschakeld.
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Plug and Play
De GXT 830-RW is gemaakt voor plug and play: sluit de USB
aan in je computer en binnen een paar seconden ben je klaar
om te beginnen. Geen drivers, CD's of extra software nodig.   
 

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.
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ALGEMEEN
Full Size keyboard True Ergonomic design False

Key technology Membrane Height of main product
(in mm)

32 mm

Width of main product
(in mm)

460 mm Depth of main product
(in mm)

191 mm

Total weight 693 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 1.0 Connector type USB

Cable length main cable 140 cm

GAMING
Designed for gaming True Gaming mode True

CHARACTERISTICS
Keyboard layout QWERTY

INPUT
Power source USB

CONTROL
Number of keys 104 Numeric Key Pad True

Trackpad False Media keys Yes

Macro keys False Programmable keys False

Anti-Ghosting Up to 6 keys Response time 50 ms

Macro programming False Indicators Caps-lock, Num-lock

LIGHTING
Backlight True Backlight colours Rainbow

Key illumination True Key colours Rainbow

FEATURES
Spill-proof False Silent keys False

On-board memory False Wrist support False

Software False Special features Backlight (red/blue/purple)
rainbow effect , Breathing
and constant light mode ,
Adjustable LED strength
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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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