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3-in-1-bundel
#23536

3-in-1-gamingbundel, met mechanisch toetsenbord met LED-verlichting, nauwkeurige muis met uniek LED-lichtontwerp
en slipvaste muismat

Eigenschappen
• Alles wat u nodig hebt voor een essentiële gaminginstallatie

Systeem vereisten
• Windows 10, 8 of 7
• Op Intel-gebaseerde Mac met Mac OS X 10.5 (Leopard) of hoger
• Chrome OS
• 2 vrije USB-poorten
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Glimmende harnassen
Het Asta-toetsenbord beschikt over 7 regenboogkleurmodi
met aanpasbare helderheid. Daarom is dit uw
voorkeursuitrusting bij uitstek voor intense gamingsessies.

Gemaakt voor gemak
De Asta is ontworpen als combinatie van stijl en gemak. De 11
mediatoetsen voor rechtstreekse toegang geven u de
mogelijkheid om het volume aan te passen, een zoekactie te
starten of uw e-mail te openen met slechts één druk op de
knop. Het toetsenbord is tevens voorzien van een kabelgoot
voor een optimaal kabelbeheer en rubberen antislipvoetjes
om u de stabiliteit te bieden zodat u uw weg naar de top kunt
banen!

Geavanceerd ontwerp
Deze gamingmuis heeft een symmetrisch ontwerp en is
daarom geschikt voor alle gamers, zowel links- als
rechtshandigen. Daarnaast beschikt de muis over zijkanten
met structuur die extra grip bieden tijdens lange gamesessies.
De muis heeft een gevlochten USB-nylonkabel van 1,8 meter
die voorkomt dat de kabel gaat draaien. Bereid u voor op veel
gameplezier!

Afwisselende kleuren
Dankzij het unieke ontwerp van de verleidelijk verlichte
bovenkant lokt u alle vijanden in uw web. De kleuren zijn
gekoppeld aan uw dpi-instellingen: bij 800 dpi krijgt u een
rood pulserend licht, bij 1200 dpi een blauw pulserend licht,
bij 2400 dpi groen licht en bij 4000 dpi een fuchsiakleurig licht.
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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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