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Kamuflajlı oyun faresi ve fare altlığı
#23611

Kamuflaj tasarımlı, hassas LED aydınlatmalı oyun faresi ve fare altlığı

Key features
• Kusursuz bir izleme için geliştirilmiş 3200 dpi sensör
• 4 renkli nefes alma efekti ile LED aydınlatma
• 6 Adet duyarlı düğme
• Hız seçme düğmesi (800/-1200/-2400/-3200 dpi)
• Daha iyi kavrama için dokulu yan tarafları ile Her İki Elle

Kullanıma Uygun Şekil Faktörü
• Optimize edilmiş yüzeye ve kaymaz kauçuk tabana sahip fare

altlığı (220x300mm) dahil

What's in the box
• Oyun faresi
• Fare altlığı
• Oyun etiketi

System requirements
• USB bağlantı noktasına sahip PC/dizüstü bilgisayar
• Windows 10, 8 veya 7
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Led Aydınlatmalı Camo Oyun Seti
Trust GXT 781 Rixa Fare & Fare Altlığı ile iki oyunun temel
özelliklerinden birini elde edersiniz: 6 düğmeli doğru bir fare
ve optimize edilmiş yüzeye sahip kaymaz bir fare altlığı.
Kamuflaj baskısına uygun ve farenin 4 renkte soluk efektli LED
aydınlatmasıyla bu ikili, oyun kurulumunuza ciddi şekilde
güzel görünen bir katkı sağlar.

Hassas Fare Harekti
Hassasiyet anahtarıdır ve Rixa sizinkini yükseltecek şekilde
ayarlanmıştır. Yeni başlayanlar için, kolayca erişebileceğiniz 6
adet duyarlı düğmeye sahipsiniz. Ardından, en sevdiğiniz DPI
ayarını seçebilirsiniz; daha kesin keskin nişancı vuruşları için
daha düşük ve hızlı refleksler için daha yüksek ve çevrenizi
hızlıca keşfetmek için daha düşük. Çok yönlü form faktörü
sayesinde, herkes bu fareyi hızlı bir şekilde çalıştırabilir.

Pürüzsüz Kontrol için Optimize Edilmiş Fare Altlığı
Fare altlığının yüzey dokusu tüm fare sensörleri ve DPI
hassasiyetleri için optimize edilmiştir. Bu, ciddi bir fare
hareketi yapmak için mükemmel bir altlık olduğu anlamına
gelir. Kaymayı önleyen kauçuk taban sayesinde, kontrolde
kalırken hızınızı ve hassasiyetinizi koruyun.
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GENERAL
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

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Windows
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