GXT 774 3-in-1 Gaming Bundle FR

#23536

Conjunto 3 em 1

Conjunto gaming 3 em 1 com teclado mecânico com iluminação LED, rato gaming com luzes LED de design exclusivo e
tapete para rato antiderrapante

Características principais

• Tudo o que é preciso para criar um sistema gaming completo

Requisitos de sistema
• Windows 10, 8 ou 7

• Mac Intel com Mac OS X 10.5 (Leopard) ou posterior
• Chrome OS
• 2 Portas USB livres
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Shining armour
The Asta keyboard features 7 rainbow wave colour modes
with adjustable brightness. This makes it the preferred gear
for those intense gaming sessions.

Forged for convenience
The Asta is forged to combine style with convenience. The 11
direct access media keys give you the possibility to adjust
volume, start a search or open your email with just one push
of a button. The keyboard also has a cable channel for
optimized cable management and anti-slip rubber feet to give
you the stability to build your skills all the way to the top!

Advanced design
This gaming mouse has a symmetrical design which makes it
suitable for all gamers, left or right-handed. It also has
textured sides for extra grip during long gaming sessions. To
prevent your cable from twisting, the mouse has a 1.8m nylon
braided USB cable. Get ready for some gaming fun!

Breathing colours
The unique design of the alluring top cover illumination will
draw your enemies in your web. The colours are connected to
your dpi settings; 800 dpi gives you a breathing red light, 1200
dpi comes with a breathing blue light, 2400 dpi for green and
4000 dpi gives you fuchsia illumination.

Data de publicação: : 12-10-2019
© 2019 Trust. Todos os direitos reservados.
Todos os nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários.
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Número do artigo: 23536
URL: www.trust.com/23536
Código EAN: 8713439235364
Imagens de alta resolução: www.trust.com/23536/materials

GXT 774 3-in-1 Gaming Bundle FR
COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc
Compatible Software
Platforms

Compatible Consoles

PS4, Xbox One

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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