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Gamingtoetsenbord en -muis
#23289

Verlicht gamingtoetsenbord met slanke en nauwkeurige gamingmuis

Eigenschappen
• TOETSENBORD
• Standaardformaat toetsenbord
• 3 gecombineerde LED-kleurmodi met aanpasbare helderheid
• Anti-ghosting: tot 8 gelijktijdige toetsaanslagen
• Schakelaar voor gamingmodus; Windows-toets direct

uitschakelen
• Rubberen antislipvoetjes die op 2 hoogten kunnen worden

ingesteld

Wat zit er in de verpakking
• Gamingtoetsenbord
• Gamingmuis
• Gebruikersgids
• Gamingsticker

Systeem vereisten
• Windows 10, 8 of 7
• Op Intel-gebaseerde Mac met Mac OS X 10.5 (Leopard) of hoger
• Chrome OS
• 2x USB-poort
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Alles in kleur
De GXT 838 Azor-toetsenbord- en muiscombinatie werkt met
alle pc’s en laptops. Sluit ze aan en u bent klaar om te gamen.
Stel het toetsenbord op de juiste hoogte in met de rubberen
anti-slipvoetjes en u bent klaar om in kleur te gamen: het
toetsenbord is voorzien van gecombineerde LED-kleurmodi
met verstelbare helderheid.

De touwtjes in handen
Het toetsenbord heeft een indeling op volledige grootte en is
dus optimaal ontworpen voor snelle invoer. Dankzij de
anti-ghosting-technologie kunt u snel en nauwkeurig gamen
zonder de controle te verliezen, omdat u tot wel 8 knoppen
tegelijkertijd kunt indrukken.

Gamemodus: aan
Het toetsenbord heeft 12 sneltoetsen voor mediafuncties
waarmee u uw muziek of de verlichting van het toetsenbord
kunt regelen. U kunt zelfs rechtstreeks met de knoppen op uw
toetsenbord muziek afspelen, een zoekopdracht starten of de
pagina veranderen. De speciale schakelaar voor
gamingmodus voorkomt dat u terugkeert naar uw bureaublad
wanneer u per ongeluk op de Windows-toets drukt: deze is
uitgeschakeld tijdens het gamen.

Snelle reacties
Met de 6 game-knoppen en het verlichte ontwerp ligt de
overwinning in uw game binnen handbereik. Kies de
gewenste snelheid met de DPI-selectieknop (800-3000 DPI) en
de voortdurend afwisselende kleuren brengen uw
gaminginstallatie tot leven!
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ALGEMEEN
Total weight 758 g Weight of main unit 621 g

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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