GXT 781 Rixa Camo Gaming Mouse & Mouse Pad

#23611

Gamingmuis en muismat met camouflageontwerp

Nauwkeurige gamingmuis met LED-verlichting en muismat, beiden met camouflageontwerp

Eigenschappen

• Sensor van 3200 dpi voor precieze tracking
• LED-verlichting met 4 afwisselende kleuren
• 6 gevoelige knoppen
• Snelheidsselectieknop (800-1200-2400-3200 dpi)
• Symmetrische vorm voor zowel links- als rechtshandig gebruik,
met geribbelde zijkanten voor extra grip
• Inclusief muismat (220 x 300 mm) met geoptimaliseerd
oppervlak en slipvaste rubberen ondergrond

Wat zit er in de verpakking
• Gamingmuis
• Muismat

Systeem vereisten

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

• Gamingsticker
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GXT 781 Rixa Camo Gaming Mouse & Mouse Pad
LED-verlichte camo gamingset
Met de Trust GXT 781 Rixa Gamingmuis en Muismat krijg je
twee essentiële accessoires in een: een nauwkeurige muis
met zes knoppen en een antislip muismat met een
geoptimaliseerd oppervlak. In matching camouflage print, en
met de LED-verlichting van de muis in vier kleuren met
ademend effect, is dit duo een heel knappe toevoeging aan je
gaming setup.

Precieze muisactie
Precisie is cruciaal en de Rixa laat jou nog nauwkeuriger
werken. Om te beginnen heb je zes gevoelige knoppen die je
gemakkelijk kan bereiken. Verder kun je jouw favoriete
DPI-setting instellen: lager voor precieze sniper shots en
hoger voor snelle reflexen en om je omgeving snel te
verkennen. En dankzij zijn symmetrische ontwerp kunnen
zowel links- als rechtshandigen deze muis met supersnelle
nauwkeurigheid bedienen.

Geoptimaliseerde muismat voor naadloze controle
De oppervlaktetextuur van de muismat is geoptimaliseerd
voor alle muissensors en DPI-settings. Wat betekent dat dit de
perfecte muismat is voor serieuze muisactie. Hou je snelheid
en nauwkeurigheid hoog terwijl je volledig in controle bent
dankzij de slipvaste rubberen ondergrond.
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GXT 781 Rixa Camo Gaming Mouse & Mouse Pad
ALGEMEEN
Height of main product
(in mm)

40 mm

Width of main product
(in mm)

75 mm

Depth of main product
(in mm)

125 mm

Total weight

124 g

Weight of main unit

84 g

Compatible Consoles

No

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
Compatible Software
Platforms

Windows
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